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 الطبعة األؤب
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 حقوؽ الطبع ٧بفوظة للناشر

 
 واإلخراج ٗبركز النور للدراسات والبحوثًب الصف 

 (;356>اليمن ػ صعدة ص. ب )
 

 بسم اهلل الرٞبن الرحيم
ا٢بمد هلل رب العا٤بْب اللهم وصل وسلم على خاًب النبيئْب وعلى عَبتو ا٤بتقْب، ٚبلق 

بأخبلؽ ا٤بؤمنْب واتصف بأوصاؼ ا٤بتقْب واجملتبْب والـز آداب رب العا٤بْب وما وصف بو 
لصا٢بْب وما ندب وأمر بو ُب الذكر ا٤ببْب، انتو عما هنى عنو تفز مع الفائزين ُب عباده ا

جوار رب العا٤بْب وخذ ا١بميع من الكتاب ا٤بنزؿ على خاًب النبيئْب وفيو أف ٠بعت ووعيت 
( شفاء من الداء العظيم فبلـز تبلوة ذلك بتفكر وتدبر تفز إف شاء 4ولو ما سرده اآلف)
يم. ىذا واقتبس رٞبك اهلل ٩با تيسر ٕب من قوؿ النيب والوصي صلى اهلل اهلل بالثواب ا١بس

عليهما وعلى آ٥بما وما نقلتو عنهما فهو من ٦بموع زيد بن علي وهنج الببلغة وأحكاـ 
ا٥بادي وتيسّب ا٤بطالب ُب أمإب أيب طالب وىو الغالب. وإذا سنح ٕب أف أذكر خرباً من 



نقلتو منو إف شاء اهلل وباهلل الثقة والعوف و٠بيت غّب ىذه الكتب ذكرت الكتاب الذي 
 ىذه= ]با٤بواعظ الشافية[ شرح األنوار ا٥بادية إٔب ا١بنة الشا٨بة العالية.

قاؿ عليو السبلـ= وأنا مستمد ٩بن اطلع على ىذا الدعاء ٕب ٕبسن ا٣باٛبة والتسديد 
هلل العظيم أف يكاُب من دعا والتوفيق إف كنت حياً، وبالعفو وا٤بغفرة إف كنت ميتاً، وأسأؿ ا

 ٕب بأضعاؼ ما دعا.
 

 بسم اهلل الرٞبن الرحيم
__________ 

 ( ػ لعلها= ولو ما أسرده اآلف. و )ما( موصولة.4)

قولو تعأب= }الذين يؤمنوف بالغيب ويقيموف الصبلة و٩با رزقناىم ينفقوف والذين يؤمنوف ٗبا 
وف أولئك على ىدى من رهبم وأولئك ىم أنزؿ إليك وما أنزؿ من قبلك وباآلخرة ىم يوقن

[، معُب يؤمنوف= يصدقوف. وبالغيب= ٗبا غاب عنهم ٫بو الصانع 6ا٤بفلحوف{]البقرة= 
تعأب والبعث وا١بنة والنار، ويقيموف الصبلة= يؤدوهنا ٕبقوقها، وينفقوف= أي ُب طاعة اهلل، 

على األنبياء، ويوقنوف=  وٗبا أنزؿ إليك= القرآف، وما أنزؿ من قبلك= الكتب الٍب أنزلت
يعلموف، فحكم اهلل ٤بن اتصف هبذه الصفات بالفبلح وىو الفوز با١بنة والنجاة من النار 

وىذه البغية، }فمن زحزح عن النار وأدخل ا١بنة فقد فاز{، وتدؿ اآلية على عظم الصبلة 
حافظوا على واإلنفاؽ لذا قرهنما باإلٲباف ٗبا ذكر. وعنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم= )) 

الصلوات ا٣بمس فإف اهلل تبارؾ وتعأب إذا كاف يـو القيامة يدعو بالعبد فأوؿ ما يسألو عن 
الصبلة فإف جاء هبا تامة وإال زج ُب النار ((، وعنو صلى اهلل وآلو وسلم= )) من أحسن 

صبلتو حيث يراه الناس وأساءىا حيث ٱبلو فتلك استهانة يستهْب هبا ربو ((، وعنو صلى 
اهلل عليو وآلو وسلم= )) من ٓب تنهو صبلتو عن الفحشاء وا٤بنكر ٓب يزدد هبا من اهلل إال 

بعدا ((، وقاؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم ألنس= )) صل صبلة مودع ترى أنك ال تصلي 



بعدىا أبدا واضرب ببصرؾ موضع سجودؾ حٌب ال تعرؼ من عن ٲبينك والمن عن 
راؾ وال تراه ((، وعنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم= )) ترؾ يسارؾ، واعلم أنك بْب يدي من ي

الصبلة عن وقتها كفر ((، وعن علي عليو السبلـ أنو سألو رجل= )ما إفراط الصبلة؟ قاؿ= 
إذا دخل وقت الذي بعدىا(، وعنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم= )) الصبلة قرباف ا٤بؤمن ((، 

لكم على ما يكفر اهلل بو ا٣بطايا ويزيد ُب وقاؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم= )) أال أد
ا٢بسنات؟ قالوا= بلى، قاؿ= إسباغ الوضوء على ا٤بكاره وكثرة ا٣بطا إٔب ا٤بساجد وانتظار 

 الصبلة بعد الصبلة ((، وعن علي عليو السبلـ= )صبلة األوابْب ٜباين

ىو نور تنور  ركعات عند الزواؿ قبل الظهر(، وقاؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم= )) التهجد
بو بيتك ((، وعن علي عليو السبلـ= )ركعتاف ُب ثلث الليل األخّب أفضل من الدنيا وما 
فيها(، وعن علي عليو السبلـ= )من صلى من الليل ٜباين ركعات فتح اهلل لو ٜبانية أبواب 

ا١بنة يدخل من أيها شاء(، وعن علي عليو السبلـ= )إذا أضرت النوافل بالفرائض 
(، وعن علي عليو السبلـ= )ال عبادة كأداء الفرائض(، وعن علي عليو السبلـ= فارفضوىا

)فرض اهلل اإلٲباف تطهّباً من الشرؾ، والصبلة تنزيها عن الكرب، والزكاة تسبيباً للرزؽ(، وعنو 
صلى اهلل عليو وآلو وسلم= )إذا أدَّيت زكاة مالك فقد أذىبت عنك شره، وعنو صلى اهلل 

)) إف اهلل فرض للفقّب ُب ماؿ الغِب عن كل مائتْب ٟبسة فمن منعهم  عليو وآلو وسلم=
ذلك فعليو لعنة اهلل ولعنة البلعنْب وا٤ببلئكة والناس أٝبعْب ((، وعن علي عليو السبلـ= 

)ا٤باعوف= الزكاة(، وقاؿ علي عليو السبلـ= )إف اهلل فرض ُب أمواؿ األغنياء أقوات الفقراء 
غِب واهلل تعأب جده سائلهم عن ذلك(، وعن النيب صلى اهلل عليو فما جاع فقّب إال ٗبنع 

وآلو وسلم= )) أف صدقة السر تطفي غضب الرب وإف الصدقة لتطفي ا٣بطيئة كما يطفي 
ا٤باء النار، فإذا تصدؽ أحدكم من ٲبينو فليخفها عن مشالو فإهنا تقع بيمْب الرب وكلتا 

وَُّه أو فصيلو حٌب تصّب اللقمة مثل أحد ((، يدى ريب ٲبْب فّببيها كما يريب أحدكم فُػلُ 
وعنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم= )) ما من صدقة أعظم أجراً عند اهلل من صدقة على ذي 



رحم أو أخ مسلم، قالوا= وكيف الصدقة عليهم، قاؿ= صبلتكم إياىم ٗبنزلة الصدقة عند 
ْب صاعاً من طعاـ فأٝبع ( اشَبى بدرٮب4اهلل تعأب ((، وعن علي عليو السبلـ= فأف )
 عليو نفراً من إخواين أحب إٕبَّ من أف أخرج

__________ 
( ػ ُب ٦بموع اإلماـ األعظم زيد بن علي عليو السبلـ= ألف أخرج إٔب سوقكم فأشَبي 4)

صاعاً من طعاـ وذراعاً من ٢بم ٍب أدعو نفراً من إخواين أحب إٕب من أف أعتق رقبة. ٛبت 
 .٦4:4بموع طبعة قدٲبة ص 

إٔب سوقكم ىذا فاشَبى بو رقبة فأعتقها(، وعنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم= )) تصدقوا 
فإف الصدقة فكاكم من النار((، وعنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم= )) بادروا بالصدقة فإف 

( إليها ((، وعنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم= )) لكل شيء زكاة وزكاة 4الببلء ال يسخط )
الضيافة ((، وقاؿ علي عليو السبلـ= )استنزلوا الرزؽ بالصدقة، من أيقن با٣بلق الدار بيت 

جاد بالعطية، من يعِط باليد القصّبة يعَط بالطويلة(، وعن علي عليو السبلـ= )اإلكتساب 
من ا٢ببلؿ جهاد وإنفاقك إياه على عيالك وأقاربك صدقة، ولدرىم حبلؿ من ٘بارة 

النيب صلى اهلل عليو وآلو وسلم= )) ٙبت ظل العرش يـو  أفضل من عشرة من غّبه(، وقاؿ
ال ظل إال ظلو رجل خرج ضاربا ُب األرض يطلب من فضل اهلل يعود بو على عيالو ((، 

وقاؿ علي عليو السبلـ= )من طلب الدنيا حبلالً تعطفاً على والد أو ولد أو زوجة بعثو اهلل 
صلى اهلل عليو وآلو وسلم= )) كفى با٤برء  ووجهو على صورة القمر ليلة البدر(، وعن النيب

إٜباً أف يضيع من يعوؿ أو يكوف عياالً على الناس ((، وقاؿ علي عليو السبلـ لرجل يعظو= 
)إف كنت غنياً فأحسن وإف كنت فقّباً فاصرب وضع نفسك للحق وفر هبا من الباطل وال 

 تتكل ُب معيشتك على كسب غّبؾ تنتظر ما يتصدؽ عليك(.
__________ 

 ( ػ لعلو= الينحط.4)



قولو تعأب= }وإذ أخذنا ميثاؽ بِب إسرائيل ال تعبدوف إال اهلل وبالوالدين إحساناً وذي 
[، ا٤بيثاؽ= العقد ويؤخذ من 6;القرىب واليتامى وا٤بساكْب وقولوا للناس حسنًا{ ]البقرة= 

لتقدير= وأحسنوا ىذه اآليات الكرٲبة اإلخبلص هلل ُب العبادة وثبوت حق الوالدين إذ ا
بالوالدين وكذا اإلحساف ٩بن عطف عليهم، وقد قرف اهلل سبحانو اإلحساف ٗبن ذكر 

بعبادتو فبل يتساىل ُب ذلك مع ىذا الَبتيب، عن عبد اهلل بن عمر قاؿ= جاء رجل إٔب 
النيب صلى اهلل عليو وآلو وسلم فقاؿ= إين أريد ا١بهاد، فقاؿ= )أحيٌّ أبواؾ؟ قاؿ= نعم، 

ففيهما فجاىد(، وعن أيب ذر= أوصاين رسوؿ اهلل صلى اهلل علي وآلو وسلم ٕبب قاؿ= 
ا٤بساكْب والدنو منهم وأف أصل الرحم وإف أوذيت، وقاـ إليو رجل فقاؿ= يا رسوؿ اهلل 

( أوصِب. فقاؿ= )بر والديك وإف أمراؾ أف تنخلع من مالك كلو فافعل، قاؿ= يارسوؿ 4)
ف أمراؾ ف تنخلع من مالك فافعل(، وجاء رجل إٔب رسوؿ اهلل زدين. قاؿ= بر والديك وإ

اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم فقاؿ= دلِب على عمل يدنيِب من ا١بنة ويباعدين من النار؟ 
قاؿ= )تعبد اهلل وال تشرؾ بو شيئاً وتقيم الصبلة وتؤٌب الزكاة وتصل ذات رٞبك(. فأدبر 

ف ٛبسك ٗبا أمرتو دخل ا١بنة ((، وجاء رجل الرجل، فقاؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم= )) إ
إليو صلى اهلل عليو وآلو وسلم فقاؿ= ىل بقي من بر أبوي شيء أبرٮبا بو بعد موهتما؟ 

قاؿ= )نعم، الصبلة عليهما واإلستغفار ٥بما وإنفاذ عهدٮبا من بعدٮبا وصلة الرحم الٍب ال 
إف أىل بيٍب أبوا إال توثبا علي  توصل إال هبما وإكراـ صديقهما(، وقاؿ رجل= يا رسوؿ اهلل

وقطيعة ٕب وشتيمة، أفأرفضهم؟ قاؿ= )إذاً يرفضكم اهلل ٝبيعاً، قاؿ= فكيف أصنع؟ قاؿ= 
تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك فإنك إذا فعلت ذلك كاف لك 
؟ من اهلل ظهّباً( وقاؿ رجل يا رسوؿ اهلل= جئت أبايعك على ا٥بجرة وتركت أبوي يبكياف

 فقاؿ= )ارجع إليهما فأضحكهما
__________ 

 ( ػ ُب األـ= رسوؿ الّلو ػ ٕبذؼ حرؼ النداء ػ ولعلو غلط.4)



كما أبكيتهما(، وعن علي عليو السبلـ= )بر الوالدين وصلة الرحم واصطناع ا٤بعروؼ زيادة 
)من  ُب الرزؽ وعمارة ُب الديار(، وأتى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم رجل فقاؿ=

أحق الناس مِب ٕبسن الصحبة وبالرب؟ قاؿ= أمك، قاؿ= ٍب من؟ قاؿ أمك، قاؿ= ٍب من؟ 
قاؿ= أمك، قاؿ ٍب من؟ قاؿ= أبوؾ، قاؿ= ٍب من؟ قاؿ= أقاربك أدناؾ أدناؾ(، وعن علي 

عليو السبلـ قاؿ= )إف الرجل ليكوف باراً بوالديو ُب حياهتما فيموتاف فبل يستغفر ٥بما 
قاً، وإف الرجل ليكوف عاقاً هبما ُب حياهتما فيموتاف فيستغفر ٥بما فيكتبو اهلل فيكتبو اهلل عا

باراً(، وقاؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم= )) من أحب أف ٲبؤل لو ُب عمره ويبسط لو ُب رزقو 
ويستجاب لو الدعاء وتدفع عنو ميتة السوء فليطع أبويو ُب طاعة اهلل وليصل رٞبو وليعلم 

( تقوؿ= اللهم صل من 4بالعرش تأٌب يـو القيامة بلساف طَِلْق َذِلْق) أف الرحم معلقة
وصلِب، اللهم اقطع من قطعِب قاؿ= فيجيبها اهلل إين قد استجبت دعوتك فإف العبد لقائم 

يرى أنو بسبيل خّب حٌب تأتيو الرحم فتأخذ هبامتو فتذىب بو إٔب أسفل درؾ من النار 
وعنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم= )) النظر إٔب وجوه  بقطيعتو إياىا ُب دار الدنيا ((،

الوالدين إعظاماً ٥بما وإجبلالً ٥بما عبادة ((، وعنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم= )) من 
يضمن ٕب واحدة أضمن لو أربعاً= من يصل رٞبو فيحبو أىلو ويكثر مالو ويطوؿ عمره 

ناً(، وذلك القوؿ ا٢بسن والدعاء ويدخل جنة ربو ((. )وأمرىم اهلل بأف يقولوا للناس حس
إٔب اهلل برفق ولْب. وعنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم= )) إف أحبكم إٕبَّ واقربكم مِب ٦بلساً 

ُب ا١بنة أحسنكم خلقا وإف أبعدكم مِب منزالً الثرثاروف ا٤بتشدقوف ا٤بتفيهقوف، قالوا يارسوؿ 
ية ا٤بتفيهقوف= الذين يتوسعوف ُب الكبلـ اهلل= فمن ا٤بتفيهقوف؟ قاؿ= ا٤بتكربوف ((، وُب النها

ويفتحوف بو أفواىهم مأخوذ من الفهق وىو اإلمتبلء واالتساع، وعنو صلى اهلل عليو وآلو 
 وسلم= )) ا٤بؤمن من
__________ 

 ( ػ أي فصيح وحاد.4)



أمنو الناس وا٤بسلم من سلم الناس من يده ولسانو وا٤بهاجر من ىجر السوء ((، وقاؿ 
صلى اهلل عليو وآلو وسلم= )) من أحب أف يزحزح عن النار ويدخل ا١بنة  رسوؿ اهلل

فلتدركو منيتو وىو يؤمن باهلل واليـو اآلخر وليأت إٔب الناس ما ٰبب أف يؤتى إليو ((، 
انتهى. وال شك أنو ٰبب ا٤برء أف ُيَكلَّم بقوؿ حسن. وقاؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم= )) 

ؼ حق كبّبنا فليس منا، وال يكوف ا٤بؤمن مؤمناً حٌب ٰبب من ٓب يرحم صغّبنا وٓب يعر 
 للمؤمن ما ٰبب لنفسو ((، وسيأٌب لذلك إف شاء اهلل مزيد تأكيد.

قولو تعأب= }يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصرب والصبلة إف اهلل مع الصابرين{]البقرة= 
[، أي استعينوا على مطالبكم الدنيوية واألخروية هبما، ومن الصبلة الدعاء ألنو 486

يطلق عليو صبلة، وال يناؿ ما عند اهلل إال بالصرب. عنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم= )) إف 
رؾ وتعأب إذا أحب عبداً ابتبله فإذا ابتبله فصرب كافأه ((، وعنو صلى اهلل عليو وآلو اهلل تبا

وسلم= )) ثبلث من كن فيو حـر اهلل ٢بمو على النار ولو ا١بنة= من إذا أصابتو مصيبة 
اسَبجع، وإذا أنعم عليو ٞبد اهلل عند ذكره إياىا، وإذا أذنب استغفر اهلل ((، وقاؿ= علي 

ُب صفة ا٤بؤمن= )ا٤بؤمن بشره ُب وجهو وحزنو ُب قلبو أوسع شيء صدراً وأذؿ  عليو السبلـ
شيء نفساً يكره الرفعة ويشنأ السمعة طويل غمو بعيد ٮبُو كثّب صمتو مشغوؿ وقتو شكور 

( سهل ا٣بليقة لْب العريكة نفسو أصلب من الصلب 4صبور مغمور بفكرتو ضنْب ٕبلتو )
ليو السبلـ= )من رضي برزؽ اهلل ٓب ٰبزف(، وقاؿ علي وىو أذؿ من العبد(، وقاؿ علي ع

عليو السبلـ= )إف ٓب تكن حليماً فتحلم فإنو قل من تشبو بقـو إال أوشك أف يكوف 
منهم(، وقاؿ= )الصرب يناضل ا٢بدثاف وا١بزع من أعواف الزماف(، وقاؿ عليو السبلـ= )أوؿ 

اؿ عليو السبلـ= )ال يعدـ عوض ا٢بليم من حلمو أف الناس أنصاره على ا١باىل(، وق
الصبور الظفر وإف طاؿ بو الزماف(، وقاؿ عليو السبلـ= )ال إٲباف كا٢بياء والصرب(، وقاؿ 
عليو السبلـ= )الصرب صرباف= صرب على ما تكره، وصرب عما ٙبب وعليك بالصرب فإف 

صرب  الصرب من اإلٲباف كالرأس من ا١بسد، ال خّب ُب جسد ال رأس معو وال ُب إٲباف ال



معو(، وقاؿ عليو السبلـ= )اإلٲباف على أربع دعائم على الصرب واليقْب والعدؿ وا١بهاد، 
فالصرب منها على أربع شعب على الشوؽ والشفق والزىد والَبقب، فمن إشتاؽ إٔب ا١بنة 

سبل عن الشهوات، ومن أشفق من النار اجتنب احملرمات، ومن زىد ُب الدنيا استهاف 
 رتقب ا٤بوت سارع إٔب ا٣بّبات(، وقاؿبا٤بصيبات، ومن ا

__________ 
 ( ػ لعلها= ضنْب ٖبلتو.4)

عليو السبلـ البنو ا٢بسن= )وعود نفسك الصرب على ا٤بكروه ونعم ا٣بلق التصرب، التصرب 
على ا٤بكروه يعصم القلب، من حلم ساد(، وقاؿ تعأب= }يا أيها الذين آمنوا اصربوا 

 عليو وآلو وسلم= )) يا علي= غم العياؿ سَب من النار وصابروا{، وقاؿ النيب صلى اهلل
وطاعة ا٣بالق أماف من العذاب، والصرب على الفاقة جهاد، وأفضل من عبادة ستْب سنة، 
وغم ا٤بوت كفارة للذنوب، واعلم يا علي أف أرزاؽ العباد على اهلل سبحانو وغمك ٥بم ال 

م العياؿ ((، وعنو صلى اهلل عليو وآلو ينفع وال يضر غّب أنك تؤجر عليو وإف أغم الغم غ
وسلم= )) إف الرجل ليدرؾ با٢بلم درجة الصائم القائم، وإف الرجل ليكتب جباراً وما ٲبلك 

إال أىل بيتو ((، وقاؿ النيب صلى اهلل عليو وآلو وسلم= )) ال إٲباف كالصرب وآفة ا٢بلم 
بو وبالدعاء إٔب اهلل سبحانو  الغضب ((، وكم ذكر اهلل سبحانو ُب كتابو ُب الصرب فعليك

 أف يرزقكو.

قولو تعأب= }ولكن الرب من آمن باهلل واليـو اآلخر وا٤ببلئكة والكتاب والنبيئْب وآتى ا٤باؿ 
على حبو ذوي القرىب واليتامى وا٤بساكْب وابن السبيل والسائلْب وُب الرقاب وأقاـ الصبلة 

برين ُب البأساء والضراء وحْب البأس أولئك وآتى الزكاة وا٤بوفوف بعهدىم إذا عاىدوا والصا
[، حكم اهلل ٤بن تلبس هبذه ا٣بصاؿ ::4الذين صدقوا وأولئك ىم ا٤بتقوف{]البقرة= 

الشريفة بأهنم متقوف صادقوف وقد وعد ا٤بتقْب با١بنة فأتى سبحانو باإلشارة للبعيد للتعظيم 
إل٠بية، فاستمسك هبذه والتأكيد وأكد ذلك بالضمّب والتعريف وا٤بوصوؿ وبا١بملة ا



ا٣بصاؿ تنجو يـو القيامة من األىواؿ، وقرف سبحانو إيتاء ا٤باؿ على حبو أي ا٤باؿ باإلٲباف 
باهلل وٗبا عطف عليو= }لن تنالوا الرب حٌب تنفقوا ٩با ٙببوف{، }ومن يوؽ شح نفسو 

و وآلو فأولئك ىم ا٤بفلحوف{، وقدـ سبحانو ذوي القرىب لكوهنم أحق، عنو صلى اهلل علي
وسلم= )) صدقتك على قرابتك صلة وصدقة صدقتاف ((، وقاؿ تعأب= }فبل اقتحم العقبة 
وما أدراؾ ما العقبة فك رقبة أو إطعاـ ُب يـو ذي مسغبة{، أي ٦باعة، }يتيماً ذا مقربة أو 
مسكيناً ذا مَببة{، وعنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم= )) أضمنوا ٕب ستاً أ ضمن لكم على 

١بنة= أوفوا إذا وعدًب وأدوا إذا أؤٛبنتم واصدقوا إذا حدثتم واحفظوا فروجكم وغضوا اهلل ا
أبصاركم وصلوا أرحامكم ((، والصابرين ُب البأساء= شدة الفقر، والضراء= ا٤برض، وحْب 

البأس= وقت شدة القتاؿ ُب سبيل اهلل، وكم أثُب اهلل ورسولو على الصرب= }وبشر الصابرين 
تهم مصيبة قالوا إنا هلل وإنا إليو راجعوف أولئك عليهم صلوات من رهبم الذين إذا أصاب

ورٞبة وأولئك ىم ا٤بهتدوف{، }واصرب وما صربؾ إال باهلل{، والغالب على ا٣بصاؿ 
الشريفة أف تكوف مقرونة بالصرب، عن علي عليو السبلـ سألت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 

هلل عليو وآلو وسلم= )) يا علي= مثل اآلخرة ُب وآلو وسلم عن الزىد ما ىو؟ فقاؿ صلى ا
 قلبك وا٤بوت نصب عينيك وكن من اهلل عز وجل على وجل وأد فرائض

اهلل واكفف عن ٧بارمو ونابذ ىواؾ واعتزؿ الشك والشبهة والطمع وا٢برص واستعمل 
التواضع والنصفة وحسن ا٣بلق ولْب الكبلـ واقنع بقبوؿ ا٢بق من حيث ورد عليك 

الكرب والبخل والعجب والرياء ومشية ا٣بيبلء وال تستصغرف نعم اهلل وإف قلَّت  واجتنب
وجاورىا بالشكر واذكر اهلل ُب كل وقت واٞبده على كل حاؿ واعف عمن ظلمك وصل 
من قطعك وأعط من حرمك وليكن صمتك فكراً وكبلمك ذكراً ونظرؾ اعتباراً وٙببب ما 

ى النازلة واستهن با٤بصيبة واعمل الفكرة ُب استطعت وعاشر الناس با٢بسُب واصرب عل
ا٤بقاد وأجعل شوقك إٔب ا١بنة وأمر با٤بعروؼ وأنو عن ا٤بنكر وال تأخذؾ ُب اهلل لومة الئم 
وخذ من ا٢ببلؿ ما شئت إذا أمكنك وجانب ا١بمع والطمع واعتصم باإلخبلص والتوكل 



و عليك بعقلك فإنو وابن على اسس التقوى وكن مع ا٢بق حيث ما كاف وميز ما اشتب
حجة اهلل عليك ووديعتو فيك وبرىانو عندؾ فذلك أعبلـ ا٥بدى ومنهاجو والعاقبة للمتقْب 

((، انتهى. فهذه ا٣بصاؿ الشريفة ال تناؿ أو بعضها إال بالصرب وقد قرف صلى اهلل عليو 
 وآلو وسلم الصرب هبذه ا٣بصاؿ.

ا السموات واألرض أعدت للمتقْب قولو تعأب= }سارعوا إٔب مغفرة من ربكم وجنة عرضه
الذين ينفقوف ُب السراء والضراء والكاظمْب الغيظ والعافْب عن الناس واهلل ٰبب احملسنْب 
والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا اهلل فاستغفروا لذنوهبم ومن يغفر الذنوب 

غفرة من رهبم وجنات ٘بري إال اهلل وٓب يصروا على ما فعلوا وىم يعلموف، إولئك جزاؤىم م
من ٙبتها األهنار خالدين فيها نعم أجر العاملْب{، ا٤بعُب= بادروا إٔب فعل يوجب لكم 

ا٤بغفرة وا١بنة وذلك التوبة وفعل الواجبات واجتناب الكبائر، ودلت أف ا١بنة للمتقْب، ٍب 
ر ألف اإلنفاؽ ذكر سبحانو صفاهتم وقدـ اإلنفاؽ ُب السراء وىو الرخاء والضراء وىو العس

أشق على النفس وأدؿ على اإلخبلص، والصفة الثانية= كظم الغيظ بالصرب عليو وا٢بلم= 
}وإذا ما غضبوا ىم يغفروف{، وعنو صلى الو عليو وآلو وسلم= )) خيار أمٍب ىم الذين 

إذا غضبوا رجعوا(، وعنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم= )) من كظم غيظاً وىو قادر على أف 
دعاه اهلل على رؤس ا٣ببلئق يـو القيامة حٌب ٱبّبه ُب أي حور شاء ((، وعنو صلى ينفذه 

اهلل عليو وآلو وسلم= )) من رد غضبو دفع اهلل عنو عذابو ومن حفظ لسانو سَب اهلل عورتو 
ومن اعتذر إٔب اهلل قبل اهلل عذره ((. الصفة الثالثة= العفو عن الناس أي ا٤بسا٧بْب ٤بن 

= }فمن عفى وأصلح فأجره على اهلل{، }واعف عمن ظلمك{، والعامل ظلمهم احتساباً 
هبذه الصفة القليل، وعن علي عليو السبلـ قاؿ= )جد على عدوؾ بالفضل فتسخّب العدو 

باإلحساف إليو أحد الظفرين، ٘برع الغيظ فإين ٓب أر جرعة أحلى منها عاقبة، لن ٤بن 
بلـ ُب صفة ا٤بتقْب= )ا٤بتقي مكظوماً غالظك فإنو يوشك اف يلْب لك(، وقاؿ عليو الس

غيظو يعفو عمن ظلمو ويعطي من حرمو ويصل من قطعو( ٍب قاؿ تعأب= }واهلل ٰبب 



احملسنْب{، أي يثيبهم ويكرمهم ويعظمهم. وعنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم= )) ما من 
 اهلل يـومؤمن أتاه أخاه ا٤بؤمن فسألو حاجة ىو يقدر على قضائها فّبده عنها إال قاؿ 

القيامة= أتاؾ عبدي ا٤بؤمن ُب دار الدنيا فسألك حاجة قد ملكتك قضاىا فرددتو عنها ال 
قضيت لك اليـو حاجة ((، وعنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم= )) من نفس عن مسلم كربة 

من كرب الدنيا نفس اهلل عنو كربة من كرب اآلخرة، ومن سَب على مسلم سَبه اهلل ُب 
ة واهلل ُب عوف العبد ما كاف العبد ُب عوف أخيو ا٤بسلم، ومن يسر على مسلم الدنيا واآلخر 

يسر اهلل عليو(، وعنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم= )) من مضى ُب حاجة أخيو ا٤بسلم فبالغ 
فيها قضيت أو ٓب تقض كتبت لو عبادة سنة(، وعنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم= )) من 

هلل من فزع يـو القيامة ((، وعنو صلى اهلل علو وآلو وسلم= )) عرؼ لكبّب لسنو فوقره أمنو ا
من أوجب ا٤بغفرة إدخالك السرور على أخيك ا٤بسلم ((، وعنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم= 
)) أثبت األعماؿ ثبلثة= إنصاؼ الناس من نفسك، ومواساة األخ ُب اهلل، وذكر اهلل على  

لذي وسع ٠بعو األصوات ما من أحد أودع قلباً كل حاؿ ((، وقاؿ علي عليو السبلـ= فو ا
سروراً إال وخلق اهلل لو من ذلك السرور لطفاً فإذا نزلت بو نائبة جرى إليها كا٤باء ُب 

إ٫بداره حٌب يطردىا عنو كما تطرد غريبة اإلبل (( ٍب قاؿ تعأب= }والذين إذا فعلوا 
م{ بأي ذنب }ذكروا اهلل{ أي فاحشة{، أي ذنباً قبيحاً متزايداً فيو }أو ظلموا أنفسه

وعيده أو جبللو }فاستغفروا{ أي تابوا }وٓب يصروا{ أي ٓب يدٲبوا }على ما فعلوا{ بل 
أقلعوا }وىم يعلموف{ أف الذي أتوه معصية }ونعم أجر العاملْب{ ترغيباً ُب الطاعة، 

، وٰبتمل وقولو= }أولئك{، ٰبتمل اف يكوف أشارة إٔب الفريقْب فيكوف ا١بميع فرقة واحدة
اف يكوف والذين مبتدأه خربه أولئك فيكونا فرقتْب فبْب سبحانو أف ا١بنة للمتقْب و٤بن 

عصى ٍب تاب، وقد قاؿ صلى االه عليو وآلو وسلم= )) من قاؿ استغفر اهلل العظيم الذي 
ال إلو إال ىو وأتوب إليو ٍب مات غفرت ذنوبو ولو كانت أكثر من زبد البحر ورمل عاِب 

 ؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم= )) من ختم يومو عشر مرات= استغفر اهلل العظيم((، وقا



الذي ال إلو إال ىو ا٢بي القيـو وأتوب إليو اللهم اغفر ٕب وتب علي إنك أنت التواب 
الرحيم إال غفر اهلل لو ما كاف ُب يومو أو قا٥با ُب ليل إال غفر اهلل لو ما كاف ُب ليلتو ((، 

يو وآلو وسلم= )) من لـز اإلستغفار جعل اهلل لو من كل ضيق ٨برجاً وعنو صلى اهلل عل
ومن كل ىم فرجاً ورزقو من حيث ال ٰبتسب ((، وعنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم= )) خّب 

العبادة اإلستغفار ((، وقاؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم= )) لكل داء دواء ودواء الذنوب 
وآلو وسلم= )) إذا التقى ا٤بسلماف فتصافحا وٞبدا اهلل اإلستغفار ((، وقاؿ صلى اهلل عليو 

واسغفراه غفر ٥بما ((، وقاؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم= )) خّب الدعاء اإلستغفار، وخّب 
العبادة قوؿ ال إلو إال اهلل ((، وىذا اإلستغفار إ٭با ىو مع الندـ على ما كاف منو والعـز 

عليو السبلـ= )أشد الذنوب ما استهاف بو على ترؾ أمثالو، أال ترى إٔب قوؿ علي 
صاحبو(، وقولو= )إف اإلستغفار درجة العليْب وىو إسم واقع على ستة معاف، أو٥با= الندـ 

على ما مضى، والثاين= العـز على ترؾ العود إليو أبداً، والثالث= أف تؤدي إٔب ا٤بخلوقْب 
أف تعمد إٔب كل فريضة عليك حقوقهم حٌب تلقى اهلل عز وجل ليس عليك تبعة، والرابع= 

ضيعتها فتؤدى حقها، وا٣بامس= أف تعمد إٔب اللحم الذي نبت على السحت فتذيبو 
باألحزاف حٌب يلصق ا١بلد بالعظم وينشأ بينهما ٢بم جديد، والسادس= أف تذيق ا١بسم 

 أٓب الطاعة كما أذقتو حبلوة ا٤بعصية فعند ذلك تقوؿ= أستغفر اهلل(.

 خلق السموات واألرض واختبلؼ الليل والنهار آليات ألوٕب األلباب قولو تعأب= }إف ُب
الذين يذكروف اهلل قياماً وقعوداً وعلى جنوهبم ويتفكروف ُب خلق السموات واألرض ربنا ما 

[، ا٤بعُب أف ُب إٯبادٮبا 4:4خلقت ىذا باطبلً سبحانك فقنا عذاب النار{]آؿ عمراف= 
وات وتزيْب ٠باء الدنيا بالنجـو وبسط األرض وما فيها وألواهنما وتركيبهما وإمساؾ السم

من العجائب والنبات وا١بباؿ وتعاقب الليل والنهار وزيادهتما ونقصاهنما وظلمة أحدٮبا 
وضياء اآلخر، آليات= دالالت على قدرتو. ألوٕب األلباب= لذوي العقوؿ، ٍب وصف 

مل الذكر باللساف وٰبتمل سبحانو ذوي العقوؿ بأهنم يذكروف اهلل على كل حاؿ وٰبت



بالقلب واألكمل أف يكوف هبما ويتفكروف ُب خلقهما ويقولوف ربنا ..إْب. وباطبلً= أي 
عبثاً بل دليل على كماؿ قدرتك ودليل على ربوبيتك. سبحانك= تنزيهاً لك عن خلق 

العبث. قاؿ علي عليو السبلـ لبعض أصحابو ُب علة اعتلها= )جعل اهلل ما كاف من 
حطاً لسيئاتك فإف ا٤برض ال أجر فيو ولكنو ٰبط السيئات وٰبتها حت األوراؽ  شكواؾ

وإ٭با األجر ُب القوؿ باللساف والعمل باأليدي واألقداـ وإف اهلل سبحانو يدخل بصدؽ النية 
والسريرة الصا٢بة من يشاء من عباده ا١بنة(، ففي ىذا داللة على اف الذكر باللساف فقط 

دخل النيب صلى اهلل عليو وآلو وسلم على بعض أزواجو وعندىا نوى عبادة يثاب عليها. و 
العجوة تسبح عدده كل يـو فقاؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم= )) لقد قلت ُب مقامي ىذا 
أكثر من كل شيء سبحت هبذا ُب أيامك كلها، قالت= وما ىو يارسوؿ اهلل؟ قاؿ= قلت= 

عرشك ومنتهى رضى نفسك ((،  سبحانك اللهم عدد ما أحصى كتابك وسبحانك زنة
وقاؿ علي عليو السبلـ= )من سبح اهلل تعأب ُب كل يـو مائة مرة وٞبده مائة مرة وكربه مائة 
مرة وىللو مائة مرة وقاؿ= ال حوؿ وال قوة إال باهلل العلي العظيم مائة مرة دفع اهلل عنو من 

ا سبح سبعْب ضعفاً و٧با عنو الببلء سبعْب نوعاً أدناىا القتل وكتب لو من ا٢بسنات عدد م
 من السيئات سبعْب

ضعفاً(، وعن النيب صلى اهلل عليو وآلو وسلم= )) خصلتاف أو خلتاف ال ٰبافظ عليهما عبد 
مسلم إال دخل ا١بنة ٮبا يسّب ومن يعمل هبما قليل يسبح دبر كل صبلة عشراً وٰبمد 

ائة ُب ا٤بيزاف، ويكرب أربعاً عشراً ويكرب عشراً فذلك ٟبسوف ومائة باللساف وألف وٟبس م
وثبلثْب إذا أخذ مضجعو وٰبمد ثبلثاً وثبلثْب ويسبح ثبلثاُ وثبلثْب فذلك مائة باللساف 

وألف ُب ا٤بيزاف ((، وعنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم= )) من قعد ُب مصبله الذي صلى فيو 
وعنو صلى اهلل الفجر يذكر اهلل حٌب تطلع الشمس كاف لو من األجر كحاج بيت اهلل(، 

عليو وآلو وسلم= )) ما عمل اآلدمي عمل أ٪بى لو من عذاب اهلل من كثرة ذكر اهلل(، 
وسئل صلى اهلل عليو وآلو وسلم= أي الكبلـ أفضل؟ قاؿ= )ما اصطفاه اهلل ٤ببلئكتو أو 



لعباده= سبحاف اهلل وٕبمده(، وقاؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم لرجل= )ما غيبك عنا؟( 
قر وطوؿ السقم، فقاؿ صلى االو عليو وآلو وسلم= )) أال أعلمك كلمات إذا قاؿ= الف

قلتها أذىب اهلل عنك الفقر والسقم؟ قاؿ= بلى، قاؿ= إذا أصبحت وأمسيت فقل= ال 
حوؿ وال قوة إال باهلل توكلت على اهلل ا٢بي الذي ال ٲبوت، ا٢بمد هلل الذي ٓب يتخذ ولداً 

وعنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم= )) سبحاف اهلل وا٢بمد هلل وٓب يكن لو شريك ُب ا٤بلك ((، 
وال إلو إال اهلل واهلل أكرب وال حوؿ وال قوة إال باهلل ىن الباقيات الصا٢بات وىن كنز من  

كنوز ا١بنة(، وعن علي عليو السبلـ قاؿ= قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم= )) يا 
ورطة فقلتها؟ قلت= بلى، قاؿ= إذا وقعت ُب ورطة علي= أال أعلمك كلمة إذا وقعت ُب 

فقل= بسم اهلل الرٞبن الرحيم وال حوؿ وال قوة إال باهلل العلي العظيم، فإف اهلل يصرؼ هبا 
ما شاء من أنواع الببليا ((، وعن ابن عباس أف الفقراء أتوا إٔب النيب صلى اهلل عليو وآلو 

ـ ويصلوف كما نصلي و٥بم أمواؿ يتصدقوف وسلم فقالوا= إف األغنياء يصوموف كما نصو 
 منها؟ فقاؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم= )) إذا صليتم فقولوا= سبحاف اهلل

ثبلثاً وثبلثْب وا٢بمد هلل ثبلثاً وثبلثْب واهلل أكرب أربعاً وثبلثْب فإنكم ستدركوف من سبقكم 
ى صبلة الصبح ٍب وتسبقوف بو من بعدكم ((، وعنو صلى اهلل علي وآلو وسلم= )) من صل

جلس ُب مصبله يذكر اهلل حٌب تطلع الشمس كاف لو حجاباً أو سَباً من النار (( وعلم 
صلى اهلل عليو وآلو وسلم أ٠باء بنت عميس شيئاً أمرىا صلى اهلل عليو وآلو وسلم تقولو 

ف عند الكرب= )) اهلل ريب وال أشرؾ بو شيئاً ((، وقولو صلى اهلل عليو وآلو وسلم= )) أل
أقعد مع قـو يذكروف اهلل من صبلة الغداة حٌب تطلع الشمس أحب إٕبَّ من أف أعتق أربعة 

من ولد إ٠باعيل، وألف أقعد مع قـو يذكروف اهلل من صبلة العصر إٔب أف تغرب الشمس 
أحب إٕبَّ من أف أعتق أربعة ((، وأما التفكر فعنو صلى الو عليو وآلو وسلم أنو قاؿ= )) ال 

فكر ((، وُب الذكر أيضاً قاؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم ٤با سئل عن أفضل عبادة كالت
اإلٲباف قاؿ= ))أف ٙبب هلل وتبغض هلل وتعمل لسانك ُب ذكر اهلل ((، وعن أيب ذر أوصاين 



رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم أف أكثر من قوؿ= ال حوؿ وال قوة إال باهلل فإهنا كنز 
هلل هبا تسعة وتسعْب باباً من أبواب الببلء أدناىا وأيسرىا ا٥بم من كنوز ا١بنة ويدفع ا

 وا٢بزف.

قولو تعأب= }وال تتمنوا ما فضل اهلل بو بعضكم على بعض للرجاؿ نصيب ٩با اكتسبوا 
وللنساء نصيب ٩با اكتسنب وسئلوا اهلل من فضلو إف اهلل كاف بكل شيء عليمًا{]النساء= 

ال تتمنوا ما لغّبكم فإهنا قسمة صادرة من حكيم  [، هنى سبحانو عن التحاسد أي65
فعلى كل أحد أف يرضى ٗبا قسمو اهلل بْب العباد من األرزاؽ وا١باه و٫بوٮبا، للرجاؿ نصيب 

أي ثواب ٩با اكتسبوا من أعماؿ الرب ونصيب ٩با حازوه من ما فرض اهلل ٥بم من ا٤بّباث 
 من فضلو وال تتمنوا نصيب غّبكم، وغّبه من نعيم الدنيا وللنساء كذلك، واسالوا اهلل

عليماً= أي عليم ٗبا يصلحهم وبا٢بكمة الٍب ألجلها فاضل. وعن علي عليو السبلـ= 
أوصاين رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم فقاؿ= )) عليك يا علي باليأس عما ُب أيدي 

٢باضر، فقلت= الناس فإنو الغِب ا٢باضر، فقلت= زدين، فقاؿ= إياؾ والطمع فإنو الفقر ا
زدين، فقاؿ= إذا ٮبمت بأمر فتدبر عاقبتو فإف يك خّباً فاتبعو وإف يك غياً فدعو، ٍب قاؿ= 
يا علي إف من اليقْب أف ال ترضى أحداً بسخط اهلل وال ٙبمد أحداً على ما آتاؾ اهلل وال 

ه إف تذـ أحداً على مآب يؤتك اهلل فإف الرزؽ ال ٯبره حرص حريص وال يصرفو كراىة كار 
اهلل ٕبكمتو وفضلو جعل الروح والفرح ُب الرضى واليقْب وجعل ا٥بم وا٢بزف ُب الشك 

والسخط ((، انتهى. فعليك بالرضى بقسمة اهلل تريح نفسك ُب الدنيا واآلخرة. قاؿ أمّب 
 ا٤بؤمنْب=

 ... إذا يقضي لك الرٞبن رزقاً ... يعد لرزقو ا٤بقضي بابا
 (4. وال رأى يرجى لو اكتسابا)... وإف ٰبرمك ال تسطع ٕبوؿ ..

 ... فاقصر ُب خطاؾ فلست تعدوا ... ٕبيلتك القضاء وال الكتابا
 وقاؿ عليو السبلـ=



 ... ال تعتنب على العباد فإ٭با ... يأتيك رزقك حْب يؤذف فيو
 ... سبق القضاء بوقتو فكأ٭با ... يأتيك حْب الوقت أو تأتيو

 عبد أرأؼ من أب ببنيو... وثقن ٗبوالؾ اللطيف فإنو ... بال
__________ 

 ( ػ ُب نسخة= والرأي الرجاؿ لو اكتسابا.4)

 ( وأنت ال تبديو4... وَأِشْع غناؾ وكن لفقرؾ صاينا ... تضِب َحَشاَؾ )
 ... فا٢بر يكتم جاىداً اعدامو ... فكأ٭با عن نفسو ٱبفيو

سبحانو أوثق منو ٗبا ُب وقاؿ عليو السبلـ= )ال يصدؽ إٲباف عبد حٌب يكوف ٗبا ُب يد اهلل 
يده فليسأؿ العبد ربو(، قاؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم= )) يقوؿ اهلل عز وجل= ياعبادي  
كلكم جائع إال من أشبعتو فاستطعموين أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إال من كسوتو 
فاستكسوين أكسكم، يا عبادي لو أف أولكم وآخركم وانسكم وجنكم كانوا على أتقى 

جل منكم ٓب يزد ذلك ُب ملكي شيئاً، يا عبادي لو أف أولكم وآخركم وإنسكم قلب ر 
وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ٓب ينقص ذلك ُب ملكي، يا عبادي= لو أف 

أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا ُب صعيد واحد فسألوين فأعطيت كل إنساف ما 
قص من البحر أف يغمس فيو ا٤بخيط فمن سألِب ٓب ينقص ذلك من ملكي شيئاً إال كما ين

وجد خّباً فليحمد اهلل ومن وجد شراً فبل يلومن إال نفسو ((، وقاؿ علي عليو السبلـ ُب 
وصيتو للحسن= )واعلم أف الذي بيده خزائن السموات واألرض قد أذف لك ُب الدعاء 

بينك وبينو من  وتكفل لك باإلجابة وأمرؾ أف تسألو فيعطيك وتسَبٞبو لّبٞبك، وٓب ٯبعل
ٰبجبك عنو وٓب يلجئك إٔب من يشفع لك إليو.. إٔب أف قاؿ= فإذا ناديتو ٠بع نداؾ وإذا 

ناجيتو علم ٪بواؾ ومٌب شئت دعوتو فلباؾ فافضيت إليو ٕباجتك وأبثثتو ذات نفسك 
وشكوت إليو ٮبومك واستكشفتو كروبك واستعنتو على أمورؾ وسألتو من خزائن رٞبتو 

اعطائو غّبه من زيادة األعمار وصحة األبداف وسعة األرزاؽ ٍب جعل ُب  ماال يقدر على



يديك مفاتيح خزائنو ٗبا أذف لك فيو من مساءلتو فمٌب شئت استفتحت بالدعاء أبواب 
نعمو واستمطرت شئآبيب رٞبتو فبل يقنطنك إبطاء إجابتو فإف العطية على قدر النية ورٗبا 

ألجر السائل وأجزؿ لعطاء اآلمل ورٗبا سألت أخرت عنك اإلجابة ليكوف ذلك أعظم 
 الشيء فبل تؤتاه وأوتيت خّباً منو عاجبلً أو آجبلً أو

__________ 
 ( ػ ا٢بشى= ما اضطمت عليو الضلوع.4)

 صرؼ عنك ٤با ىو خّب لك فلرب أمٍر قد طلبتو فيو ىبلؾ دينك لو أوتيتو(.
والدين إحساناً وبذي القرىب واليتامى قولو تعأب= }واعبدوا اهلل وال تشركوا بو شيئاً وبال

وا٤بساكْب وا١بار ذي القرىب وا١بار ا١بنب والصاحب با١بنب وابن السبيل وما ملكت 
أٲبانكم إف اهلل ال ٰبب من كاف ٨بتاالً فخوراً الذين يبخلوف ويأمروف الناس بالبخل 

ذه إٔب عشرة من [، أرشد اهلل سبحانو ُب ى:6ويكتموف ما آتاىم اهلل من فضلو{]النساء= 
األخبلؽ ا٢بسنة= األوؿ= عبادة اهلل وحده ٨بلصْب لو العبادة غّب مرائْب كقولو تعأب= 

}فمن كاف يرجو لقاء ربو فليعمل عمبلً صا٢باً وال يشرؾ بعبادة ربو أحدًا{، }وما أمروا 
نو حقهم إال ليعبدوا اهلل ٨بلصْب لو الدين{. الثاين= اإلحساف بالوالدين وقد أكد اهلل سبحا

وكرره ُب القرآف= }وقضى ربك أف ال تعبدوا إال إياه وبالوالدين إحساناً. أف أشكر ٕب 
ولوالديك. وال تقل ٥بما أؼ وال تنهرٮبا وقل ٥بما قواًل كرٲباً. ووصينا اإلنساف بوالديو 

(، وقاؿ سبحانو ُب الوالدين الكافرين= }وصاحبهما ُب الدنيا معروفا{، وقاؿ 4إحسانًا{ )
ي عليو السبلـ= )الصلوات ا٣بمس كفارات ٤با بينهن ما أجتنبت الكبائر وىي قولو عل

تعأب= }إف ا٢بسنات يذىنب السيئات ذلك ذكرى للذاكرين{، فسئل عليو السبلـ= ما 
الكبائر؟ فقاؿ= قتل النفس ا٤بؤمنة وأكل ماؿ اليتيم وقذؼ احملصنة وشهادة الزور وعقوؽ 

اليمْب الغموس(. الثالث= وبذي القرىب وىم قرابة النسب وقد الوالدين والفرار من الزحف و 
أكد اهلل حقهم ُب غّب موضع= }واتقوا اهلل الذي تساءلوف بو واألرحاـ{، وعنو صلى اهلل 



عليو وآلو وسلم= )) ال تزاؿ أمٍب يكف عنها الببلء مآب يظهروا خصااًل= عمبلً بالرياء 
ُب ٝباعة وترؾ ىذا البيت أف يـؤ فإذا ترؾ ىذا  وإظهار الرشا وقطع األرحاـ وقطع الصبلة

 البيت أف يـؤ ٓب يناظروا ((، وعنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم= )) إف أفضلكم
__________ 

( ػ ُب األـ= حسناً على قراءة نافع، كما ىي قراءة أىل البيت وىي ُب األحقاؼ آية 4)
49. 

لوف لؤلرحاـ الباذلوف ٤بعروفهم الكافوف ألذاىم إٲباناً أحسنكم أخبلقاً ا٤بوطئوف أكنافاً ا٤بواص
العافوف بعد قدرة ((، الرابع= اليتامى وعنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم= )) ال يلي مسلم 

يتيماً فيحسن إليو ُب واليتو ويضع يده على رأسو إال رفعو اهلل بكل شعرة درجة وكتب لو 
لي عليو السبلـ ُب وصيتو بكل شعرة حسنة و٧با عنو بكل شعرة سيئة ((، وقاؿ ع

للحسنْب= )اهلل اهلل ُب األيتاـ فبل تغبوا أفواىهم وال يضيعوا ٕبضرتكم(، ا٣بامس= ا٤بساكْب 
وقد أكد اهلل حقهم ُب غّب موضع= }أو مسكيناً ذا مَببة{، }وال ٙباضوف على طعاـ 

جوع أطعمو ا٤بسكْب{، وعنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم= )) أٲبا مسلم أطعم مسكيناً على 
اهلل من ٜبار ا١بنة ((. السادس= ا١بار ذي القرىب أي القريب منك ُب ا١بوار وُب النسب. 
السابع= ا١بار ا١بنب أي البعيد عنك ُب ا١بوار أو ُب النسب. الثامن= الصاحب با١بنب 

وىو عاـ ٤بن التأمت بينك وبينو أدىن صحبة كرفيق الطريق وقريب ا١بوار والشريك ُب تعلم 
أو صناعة أو غّب ذلك وكل قاعد ٔبنبك ُب مسجد أو غّبه وكالزوجة فعليك اف ترعى  علم

٥بم حقهم. عنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم= )) ٓب يزؿ جربيل يوصيِب با١بار حٌب ظننت أنو 
سيورثو(، وقاؿ علي عليو السبلـ ُب وصيتو للحسنْب= )اهلل اهلل ُب جّبانكم فإهنم وصية 

هبم حٌب ظننا أنو سيورثهم(. التاسع= ابن السبيل ػ وىو الذي انقطع نبيكم ما زاؿ يوصي 
من بلده واإلحساف إليو إيواؤه ومعونتو وإعطاه حقو، وقيل= الضيف. العاشر= ما ملكت 
أٲبانكم من الرقيق والبهائم، عنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم= )) حسن ا٤بلكة ٭باء وسوء 



آلو وسلم= )) إف الرجل ليكتب جباراً وما ٲبلك إال ا٣بلق شـؤ ((، وعنو صلى اهلل عليو و 
أىل بيتو ((، وقاؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم= )) أرقاؤكم أرقاؤكم ٓب ينجروا من شجر وٓب 

ينحتوا من جبل أطعموىم ٩با تأكلوف وأسقوىم ٩با تشربوف وألبسوىم ٩با تلبسوف ((، ٍب ٤با 
 من كاف ٨بتاالً  ذكر تعأب ىذه األصناؼ قاؿ= }إف اهلل ال ٰبب

فخورًا{، ا٤بختاؿ ذو ا٣بيبلء والكرب وفخور أي فخور على الناس ٗبا أوٌب من الرزؽ وغّبه، 
وعنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم= )) آفة ا٢بسب الفخر ((، ألف ا٤بختاؿ يأنف من أقاربو 

وصف  إذا كانوا فقراء ومن جّبانو إذا كانوا ضعفاء فبل ٰبسن عشرهتم لكربه وتطاولو، ٍب
ا٤بختاؿ الفخور بقولو تعأب= }الذين يبخلوف ...إْب{، فيدؿ على قبح البخل بالعلم 

والدين والبخل با٤باؿ وكتماف ذلك ألنو كفر للنعمة، وعنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم= )) 
إف اهلل ٰبب السخي فأحبوه ويبغض البخيل فأبغضوه ((، وعنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم= 

رة أصلها ]ثابتة[ ُب ا١بنة وأغصاهنا ُب الدنيا فمن أخذ بغصن منها قاده )) السخاء شج
ذلك الغصن إٔب ا١بنة، والبخل شجرة ثابتة ُب النار وأغصاهنا ُب الدنيا فمن أخذ بغصن 
منها قاده ذلك الغصن إٔب النار ((، وعنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم= )) ثبلث منجيات 

= ما ا٤بنجيات؟ قاؿ= خوؼ اهلل ُب السر والعبلنية كأنك وثبلث مهلكات قالوا يا رسوؿ اهلل
تراه فإف ٓب تكن تراه فإنو يراؾ، والعدؿ ُب الرضى والسخط، والقسط ُب الغناء والفقر، 
قالوا يا رسوؿ اهلل= فما ا٤بهلكات؟ قاؿ= ىوى متبع، وشح مطاع، وإعجاب ا٤برء بنفسو 

لعاين وأطعموا ا١بائع وعودوا ا٤بريض ((، ((، وقاؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم= )) فكوا ا
وعنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم= )) وال غابت مشس يـو إال وكل ٔبنبتها ملكاف ينادياف= 

اللهم اعط منفقاً خلفاً واعط ٩بسكاً تلفاً ((، وعنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم= )) من أبلى 
الثناء فقد شكره ومن كتمو فقد كفره،  ببلء ]يعِب معروفاً[ فاٚبذ عنده فلم ٯبد لو جزاء إال

ومن ٙبلى بباطل فهو كمن لبس ثويب زور ((، وقاؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم= )) ثبلث 
أقسم عليهن= ما نقص ماؿ قط من صدقة فتصدقوا، وال عفا رجل عن مظلمة ظلمها إال 



سألة إال فتح اهلل زاده اهلل هبا عزا فاعفوا يزدكم اهلل عزاً، وال فتح رجل على نفسو باب م
 عليو باب فقر ألف العفة خّب ((، وعنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم=

)) من ضم يتيماً من بْب أبوين مسلمْب إٔب طعامو وشرابو حٌب يغنيو اهلل أوجب اهلل لو 
ا١بنة إال أف يعمل ذنباً ال يغفر لو ومن أذىب كرٲبتيو كاف ثوابو عنده ا١بنة قيل= وما  

عيناه، ومن عاؿ ثبلث بنات يرٞبهن وينفق عليهن وٰبسن أدهبن دخل كرٲبتاه؟ قاؿ= 
ا١بنة، فقاؿ لو أعرايب يا رسوؿ اهلل= أو اثنتْب؟ قاؿ= أو اثنتْب ((، وعنو صلى اهلل عليو وآلو 

( إٔب عيالو كاف كحامل صدقة وليبدأ باإلناث 4وسلم= )) من دخل السوؽ فحمل طرافو )
نثى أقر اهلل عينو أو قاؿ بعينو يـو ا٢بزف، ومن فرح أنثى قبل الذكور فإنو من أقر بعْب أ

فكأ٭با بكى من خشية اهلل ومن بكى من خشية اهلل أسكنو اهلل ا١بنة ((، وقاؿ صلى اهلل 
عليو وآلو وسلم= )) إف اهلل سبحانو ٯبمع فقراء ىذه األمة ومياسّبىا ُب رحبة باب ا١بنة ٍب 

أٲبا رجل منكم وصلو أخوه ا٤بؤمن ُب اهلل ولو بلقمة  يبعث منادياً فينادي من بطناف العرش=
من خبز فليأخذ بيده على مهل حٌب يدخلو ا١بنة قاؿ= وىم أعرؼ هبم يومئذ منهم 

بآبائهم وأمهاهتم قاؿ= فيجيء الرجل منهم حٌب يضع يده على ذراع أخيو ا٤بكـر لو الواصل 
يعرفو كل شيء صنعو بو من الرب لو فيقوؿ يا أخي= أما تعرفِب الست الصانع يب كذا وكذا 

والتحفة فقم معي فيقوؿ= إٔب أين؟ فيقوؿ= ألدخلك ا١بنة فإف اهلل عز وجل قد أذف ٕب ُب 
ذلك فينطلق بو آخذاً بيده ال يفارقو حٌب يدخلو ا١بنة بفضل رٞبة اهلل عز وجل ٥بما َوَمنِِّو 

 َعَلْيِهَما ((.
__________ 

 ( ػ أي من غريب الثمر.4)

أب= }أـ ٰبسدوف الناس على ما آتاىم اهلل من فضلو فقد آتينا آؿ إبراىيم الكتاب قولو تع
[، ىذه من أوصاؼ اليهود. أـ= أي بل. 87وا٢بكمة وآتيناىم ملكاً عظيمًا{]النساء= 

والناس= النيب صلى اهلل عليو وآلو وسلم وا٤بؤمنوف، والفضل= النبوة واإلٲباف والنصرة والغلبة 



ك العظيم= النبوة واإلمامة و٫بو ملك سليماف وما أبيح لداوود من التسع وغّب ذلك. وا٤بل
والتسعْب من النساء ولسليماف قيل مائة وقيل ألف ما بْب حرة وسرية، دلت ىذه اآلية أف 

الكتاب وا٢بكمة وا٤بلك ُب آؿ إبراىيم ودلت على ٙبرًن ا٢بسد وأنو من أخبلؽ اليهود 
النعم أو بقائها للغّب ال لوجو يقتضي ذلك من عداوة أو أخزاىم اهلل وا٢بسد كراىة وصوؿ 

غّبىا وىو داء إف ٓب يدافعو العبد رٗبا أدى إٔب معارضة الباري جل وعبل و٨بالفة مراد اهلل 
ألف اهلل سبحانو أراد لو النعمة وا٢باسد أراد زوا٥با كاليهود ُب حسدىم }وال تتمنوا ما 

هلل من فضلو{، }ومن شر حاسد إذا حسد{، فضل اهلل بو بعضكم على بعض واسألوا ا
ومع ا٢بسد ال ٲبكن أف ٙبب ألخيك ما ٙبب لنفسك، وسأؿ معاذ رسوؿ اهلل صلى اهلل 

عليو وآلو وسلم عن أفضل اإلٲباف فقاؿ= )) أف ٙبب ُب اهلل وتبغض لِلَّو وتعمل لسانك ُب 
لنفسك وتكره ٥بم ما ذكر اهلل، قاؿ= وما ذاؾ يا رسوؿ اهلل؟ قاؿ= أف ٙبب للناس ما ٙبب 

تكره لنفسك ((، وقاؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم= )) ال تدخلوا ا١بنة حٌب تؤمنوا وال 
تؤمنوا حٌب ٙبابوا أال أدلكم على شيء إف فعلتموه ٙباببتم؟ قالوا= بلى يا رسوؿ اهلل، قاؿ= 

) ال يكوف أفشوا السبلـ بينكم وتواصلوا وتباذلوا ((، وقاؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم= )
ا٤بؤمن مؤمناً حٌب ٰبب للمؤمن ما ٰبب لنفسو ((، وقاؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم= )) 

ٟبس ال يعذر ٔبهلهن أحد= معرفة اهلل أف يعرؼ اهلل وال يشبهو بشيء ومن شبو اهلل بشيء 
أو زعم أف اهلل يشبهو شيء فهو من ا٤بشركْب، وا٢بب ُب اهلل والبغض ُب اهلل واألمر 

 والنهي عن ا٤بنكر واجتناب الظلم ((، انتهى. ومع ا٢بسد با٤بعروؼ

يصعب ا٢بب ُب اهلل فيدافعو ٗبا أمكن من الرضا بقضاء اهلل ومن ا٤بواصلة وترؾ ا٤بقاطعة 
قاؿ علي عليو السبلـ= )اإلنقباض ٯبلب العدواة وا٣بلطة تورث احملبة(، وقاؿ عليو السبلـ= 

سدوا فإف ا٢بسد يأكل اإلٲباف كما تأكل النار )شر أخبلؽ ا٤برء ا٢بسد(، وقاؿ= )ال ٙبا
( والكرب وا٢بسد دواعي إٔب التقحم ُب 4ا٢بطب(، وقاؿ علي عليو السبلـ= )ا٢برص )

الذنوب والشر جامع مساوي العيوب(، وقاؿ= )الثناء بأكثر من اإلستحقاؽ ملق، 



ؿ صلى والتقصّب عن اإلستحقاؽ عي وحسد(، وقاؿ= )صحة ا١بسد من قلة ا٢بسد(، وقا
اهلل عليو وآلو وسلم= )) عجب ا٤برء بنفسو أحد حساد عقلو(، وقاؿ= )حسد الصديق من 
سقم ا٤بودة ((، وقاؿ= )) العجب لغفلة ا٢بساد عن سبلمة األجساد ((، وعنو صلى اهلل 

عليو وآلو وسلم أنو قاؿ= )) ال تقاطعوا وال تباغضوا وال ٙباسدوا وكونوا عباد اهلل إخواناً وال 
للرجل أف يهجر أخاه فوؽ ثبلثة أياـ ((، وروى ا٢باكم أبو سعيد ُب جبلء األبصار ٰبل 

بسنده عن أنس قاؿ= قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم= )) ا٢بسد يأكل ا٢بسنات  
كما تأكل النار ا٢بطب ((، قاؿ ا٢باكم= ألف ا٢بسد ىو أف يتمُب اإلنساف زواؿ نعمة 

فإذا كره ما ىو فعل اهلل وٛبُب أف ٓب يكن فقد ارتكب كبّبة. أنعم اهلل على عبد ويكرىو 
 انتهى.

__________ 
 ( ػ ا٢برص= أف تأخذ نصيبك وتطمع ُب نصيب غّبؾ.4)

قولو تعأب= }ومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسو ٍب يستغفر اهلل ٯبد اهلل غفوراً 
كاب ا٤بعاصي، وقد [، أي قبيحاً يسوء بو غّبه أو يظلم نفسو بارت443رحيمًا{]النساء= 

حث اهلل نبيو على اإلستغفار فكيف بنا= }واستغفر لذنبك{، }واستغفره إنو كاف توبًا{ 
}واستغفر اهلل إف اهلل كاف غفوراً رحيمًا{، و٤با بعث اهلل ٧بمداً صلى اهلل عليو وآلو وسلم 

، صاح إبليس وانطلق إٔب هتامة فقاؿ يا جربيل= ىل إليو سبيل؟ قاؿ= ال، ىذا النيب  ا٤بعصـو
قاؿ= فإٔب أمتو؟ قاؿ= إهنم يستغفروف فإذا استغفروا يغفر ٥بم، فخرج يولوؿ. وقاؿ حذيفة يا 

رسوؿ اهلل= أحرقِب لساين قاؿ= )) يا حذيفة أين أنت من اإلستغفار إين ألستغفر اهلل ُب 
اليـو مائة مرة ((، وقاؿ علي عليو السبلـ= )عجبت ٤بن يقنط ومعو اإلستغفار( وقاؿ= 

)كاف ُب األرض أماناف من عذاب اهلل سبحانو فرفع أحدٮبا فدونكم اآلخر فتمسكوا بو، 
أما األماف الذي رفع فهو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم، وأما األماف الباقي 

فاإلستغفار، قاؿ اهلل عز وجل من قائل= }وما كاف اهلل ليعذهبم وأنت فيهم وما كاف اهلل 



ف{. انتهى. فعليك باإلستغفار ففيو خّب الدنيا واآلخرة وغفراف معذهبم وىم يستغفرو 
الذنوب، قاؿ ىود عليو السبلـ= }ويا قـو استغفروا ربكم ٍب توبوا إليو يرسل السماء عليكم 

مدراراً ويزدكم قوة إٔب قوتكم{، والقوة األمواؿ واألوالد وغّبٮبا، وقاؿ نوح عليو السبلـ= 
اً يرسل السماء عليكم مدراراً وٲبددكم بأمواؿ وبنْب وٯبعل }استغفروا ربكم إنو كاف غفار 

لكم جنات وٯبعل لكم أهنارًا{، وقاؿ نبينا صلى اهلل عليو وآلو وسلم= )) من لـز 
االستغفار جعل الّلو لو من كل ضيق ٨برجا ومن كل ىم فرجا ورزقو من حيث الٰبتسب 

أربعاً فمنع أربع= ما أعطي أحد ((. وقاؿ صلى الّلو عليو وآلو وسلم= )) ما أعطي أحد 
الدعاء فمنع اإلجابة، إف اهلل تعأب يقوؿ= }ادعوين أستجب لكم{، وما أعطي أحد 

 اإلستغفار فمنع ا٤بغفرة إف اهلل يقوؿ= }واستغفروا ربكم إنو كاف غفارًا{، وما أعطي

أعطي أحد أحد التوبة فمنع القبوؿ لقولو تعأب= }وىو الذي يقبل التوبة عن عباده{، وما 
 الشكر فمنع الزيادة لقولو تعأب= }لئن شكرًب ألزيدنكم{ ((.

قولو تعأب= }ال خّب ُب كثّب من ٪بواىم إال من أمر بصدقة أو معروؼ أو إصبلح بْب 
[ أي 447الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات اهلل فسوؼ تؤتيو أجراً عظيمًا{]النساء= 

إالَّ ٪بوى من أمر بصدقة أو معروؼ أي عمل بر أو  ال رضواف هلل ُب كثّب من تناجي الناس
إصبلح بْب الناس لكن الشرط ُب حصوؿ األجر العظيم أف تكوف ىذه الثبلثة خالصة 

لوجو اهلل ولطلب مرضاتو، ودلت اآلية على الَبغيب واألمر با٤بعروؼ واإلصبلح بْب 
هلل عليو وآلو وسلم، الناس، وأكده تعأب بقولو= }عظيمًا{ وأف النية شرط. وعنو صلى ا

قاؿ= ))إف الرجل ليتكلم بالكلمة من رضواف اهلل ما كاف يظن أف يبلغ هبا ما بلغ يكتب 
اهلل لو هبا رضوانو إٔب يـو القيامة، وإف الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط اهلل ما كاف يظن 

 عليو وآلو أف يبلغ هبا ما بلغ يكتب لو اهلل هبا سخطو إٔب يـو القيامة (( وسئل صلى اهلل
وسلم= أي اإلسبلـ أفضل، قاؿ= ))من سلم ا٤بسلموف من لسانو ويده ((، وعنو صلى اهلل 
عليو وآلو وسلم= ))ُب صحف إبراىيم عليو السبلـ= وعلى العاقل أف يكوف بصّباً ُب زمانو 



مقببلً على شأنو حافظاً للسانو، ومن حسب كبلمو من عملو قل كبلمو إالَّ فيما يعنيو ((، 
عنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم= ))أنا زعيم ببيت ُب ربض ا١بنة ٤بن ترؾ ا٤براء وإف كاف و 

٧بقاً، وبيت ُب وسط ا١بنة ٤بن ترؾ الكذب وإف كاف مازحاً، وبيت ُب أعبل ا١بنة ٤بن 
حسن خلقو ((، وقاؿ علي عليو السبلـ= )من ظن بعرضو فليدع ا٤براء(، وعنو صلى اهلل 

أعجب الناس إٕبَّ رجل يؤمن باهلل ورسلو يقيم الصبلة ويؤٌب الزكاة  عليو وآلو وسلم= ))إف
ويعمر مالو وٰبفظ دينو ويعتزؿ الناس ((، وقاؿ علي عليو السبلـ= )ا٤برء ٨ببوء ٙبت 

لسانو(، وقاؿ= )من كتم سره كانت ا٣بّبة بيده(، وقاؿ= اللجاجة تفل الرأي(، وقاؿ عليو 
 السبلـ= )طوىب ٤بن ذؿ ُب

كسبو وصلحت سريرتو وحسنت خليقتو وأنفق الفضل من مالو وأمسك   نفسو وطاب
الفضل من لسانو وعزؿ عن الناس شره ووسعتو السنة وٓب ينسب إٔب البدعة( قاؿ الرضى= 

ومن الناس من ينسب ىذا الكبلـ إٔب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم. وقاؿ علي 
اؿ عليو السبلـ= )إذا ًب العقل نقص عليو السبلـ= )اللساف سبع إف خلي عنو عقر( وق

الكبلـ(، وقاؿ= إذا ازدحم ا١بواب خفي الصواب(، وقاؿ عليو السبلـ= )ا٢بدة ضرب من 
ا١بنوف ألف صاحبها يندـ فإف ٓب يندـ فجنونو مستحكم( وقاؿ عليو السبلـ= )كاف ٕب 

من سلطاف  فيما مضى أخ ُب اهلل وكاف يعظمو ُب عيِب صغر الدنيا ُب عينو وكاف خارجاً 
بطنو فبل يشتهي ما ال ٯبد وال يكثر إذا وجد وكاف أكثر دىره صامتاً فإف قاؿ بذ القائلْب 

ونقع غليل السائلْب وكاف ضعيفاً مستضعفاً فإف جاء ا١بد فهو ليث عاد وصل واد ال يدٕب 
، ٕبجة حٌب يأٌب قاضياً وكاف ال يلـز أحداً على ما ٯبد العذر ُب مثلو حٌب يسمع اعتذاراً 

وكاف ال يشكو وجعاً إالَّ عند برئو، وكاف يقوؿ ما يفعل وال يقوؿ ما ال يفعل، وكاف وإف 
غلب على الكبلـ ٓب يغلب على السكوت، وكاف على ما يسمع أحرص منو على أف 
يتكلم، وكاف إذا بدىو أمراف نظر أيهما أقرب إٔب ا٥بوى فخالفو، فعليكم هبذه ا٣ببلئق 

فإف ٓب تستطيعوىا فاعلموا أف أخذ القليل خّب من ترؾ الكثّب(  فالزموىا وتنافسوا فيها



انتهى. وقاؿ عليو السبلـ= )من كثر كبلمو كثر خطؤه ومن كثر خطؤه قل حياءه ومن قل 
حياؤه قل ورعو ومن قل ورعو مات قلبو ومن مات قلبو دخل النار، ومن نظر ُب عيوب 

عينو، القناعة ماؿ ال ينفد، ومن أكثر ذكر الناس فأنكرىا ٍُبَّ رضيها لنفسو فذلك األٞبق ب
رضي من الدنيا باليسّب ومن علم أف كبلمو من عملو قل كبلمو إالَّ فيما يعنيو(، وقاؿ عليو 
السبلـ= )الكبلـ ُب وثاقك ما ٓب تتكلم بو فإذا تكلمت بو صرت ُب وثاقو فاخزف لسانك  

)ُب الصمت سبلمة من  كما ٚبزف ذىبك وورقك لنفسك فرب كلمة سلبت نعمة(، وقاؿ=
 الندامة وتبلفيك فيما فرط من صمتك

أيسر من إدراؾ ما فات من منطقك حفظ ما ُب الوعاء بشد الوكا وال ٙبدثن إالَّ عن ثقة 
فيكوف كذاباً وا٤برء أحفظ لسره، ومن أكثر أىجر(، وقاؿ عليو السبلـ= )إياؾ أف تذكر من 

عن غّبؾ(، وقاؿ عليو السبلـ= )قلب  الكبلـ قذراً وأف يكوف مضحكاً وإف حكيت ذلك
األٞبق ُب فيو ولساف العاقل ُب قلبو(، وقاؿ عليو السبلـ= )ما مزح رجل مزاحة إالَّ مج من 
عقلو ٦بة(، وقاؿ= )عبلمة اإلٲباف أف تؤثر الصدؽ حيث يضرؾ على الكذب حيث ينفعك 

الصمت عن  وأف ال يكوف ُب حديثك فضل عن علمك(، وقاؿ عليو السبلـ= )الخّب ُب
ا٢بكم كما أنَّو ال خّب ُب القوؿ با١بهل(، وقاؿ= )بكثرة الصمت تكوف ا٥بيبة(، وقاؿ= 

)األقاويل ٧بفوظة(، وقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم= ))من وقاه اهلل شر اثنْب وِب 
)وال  ا١بنة= ما بْب ٢بييو وما بْب رجليو قا٥با ثبلثاً ((، وقاؿ علي عليو السبلـ للحارث=

ٙبدث الناس بكلما ٠بعت فكفى بذلك كذباً وال ترد على الناس كلما حدثوؾ بو فكفى 
بذلك جهبًل(، وعن علي عليو السبلـ ُب وصيتو للحسنْب= )أوصيكما وٝبيع ولدي وأىلي 
ومن بلغو كتايب بتقوى اهلل ونظم أمركم وصبلح ذات بينكم، فإين ٠بعت جدكما صلى اهلل 

 = ))صبلح ذات البْب أفضل عند اهلل من عامة الصبلة والصياـ(.عليو وآلو وسلم يقوؿ

قولو تعأب= }يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامْب بالقسط شهداء هلل ولو على أنفسكم أو 
الوالدين واألقربْب إف يكن غنياً أو فقّباً فاهلل أؤب هبما فبل تتبعوا ا٥بوى أف تعدلوا وأف تلووا 



[ ا٤بعُب قوامْب بالقسط ٦بتهدين ُب 468تعملوف خبّب{]النساء=  أو تعرضوا فإف اهلل ٗبا
إقامة العدؿ حٌب ال ٯبوروا تقيموف شهاداتكم لوجو اهلل ولو كانت على أنفسكم وذلك 
باإلقرار والشهادة على الوالدين واألقربْب فقوموا بالعدؿ واإلنصاؼ لكل أحد وعلى كل 

لشهادة عليو لغناه طلباً لرضاه أو فقّباً فبل ٛبنعها أحد إف يكن ا٤بشهود عليو غنياً فبل ٛبنع ا
ترٞباً عليو، اهلل أؤب بالنظر ٥بما وإرادة مصلحتهما فبل تتبعوا ا٥بوى ولكن اتبعوا أمر اهلل؛ 
ألف ال تعدلوا عن طريق ا٢بق فتسلكوا طريق الباطل، أوفبل تتبعوا ا٥بوى كراىة أف تعدلوا 

وا{ ٰبتمل العدؿ والعدوؿ كما ذكرنا، وأف تلووا بْب الناس، فقولو تعأب= }إف تعدل
( 4ألسنتكم فبل تفصحوا هبما أو ٙبرفوا، أو مأخوذ من ٕب الغرًن أو تلووا أعناقكم كما)

أمركم اهلل، أو تعرضوا عن إقامتها فإف اهلل كاف ٗبا تعملوف خبّب فيجازيكم فهو هتديد 
النفس وقوؿ ا٢بق، وعلى ٙبرًن ووعيد، دلت ىذه اآلية الكرٲبة على وجوب اإلنصاؼ من 

الشهادة بغّب ا٢بق واإلعراض عن أداء شهادة ا٢بق فيأٌب إٔب الناس ما ٰبب أف يؤتى إليو 
وعنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم= ))من أحب أف يزحزح عن النار ويدخل ا١بنة فلتدركو 

(، وعنو صلى اهلل منيتو وىو يؤمن باهلل واليـو اآلخر وليأت إٔب الناس ما ٰبب أف يؤتى إليو
عليو وآلو وسلم= ))التزاؿ ىذه األمة ٖبّب ما إذا قالت صدقت وإذا حكمت عدلت وإذا 

اسَبٞبت رٞبت ((، وقاؿ صلى الّلو عليو وآلو وسلم= ))عليكم بالصدؽ فإف الصدؽ 
يهدي إٔب الرب وإف الرب يهدي ا١بنة، وأف الرجل ليصدؽ حٌب يكتب عنو اهلل صديقاً، 

ب فإف الكذب يهدي إٔب الفجور وإف الفجور يهدي إٔب النار وإف الرجل وإياكم والكذ
 ليكذب حٌب يكتب عند اهلل

__________ 
 ( ػ لعلها عما أمركم اهلل. ٛبت4)

كذاباً ((، وقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم= ))يقوؿ اهلل عز وجل= يا ابن آدـ ما 
تنصفِب أٙببب إليك بالنعم وتتمقت إٔب با٤بعاصي، خّبي إليك منزؿ وشرؾ إٔب صاعد، 



وال يزاؿ ملك كرًن حٌب يأتيِب عنك ُب كل يـو وليلة بعمل قبيح، يا ابن آدـ، لو ٠بعت 
نت ال تدري من ا٤بوصوؼ لسارعت إٔب مقتو ((، وعنو صلى اهلل عليو وصفك من غّبؾ وأ

وآلو وسلم= ))من أعاف على خصومة بغّب علم كاف ُب سخط اهلل حٌب ينزع ((، وعنو 
صلى اهلل عليو وآلو وسلم= ))اضمنوا ٕب ستة أضمن لكم ا١بنة= ال تظلموا عند قسمة 

عدوكم وامنعوا ظا٤بكم من مظلومكم مواريثكم وال تغلو غنائمكم وال ٘ببنوا عن قتاؿ 
وأنصفوا الناس من أنفسكم وال ٙبملوا على اهلل ذنوبكم ((، وقاؿ علي عليو السبلـ ُب 

وصيتو للحسن عليو السبلـ= )يا بِب، اجعل نفسك ميزاناً فيما بينك وبْب غّبؾ فأحبب 
وأحسن كما  لغّبؾ ما ٙبب لنفسك واكره لو ما تكره ٥با وال تظلم كما ال ٙبب أف تظلم

ٙبب أف ٰبسن إليك واستقبح من نفسك ما تستقبح من غّبؾ وارض من الناس ما ترضاه 
٥بم من نفسك وال تقل ما ال تعلم وإف قل ما تعلم وال تقل ما ال ٙبب أف يقاؿ لك(، 

وسئل علي عليو السبلـ= أٲبا أفضل العدؿ أو ا١بود؟ فقاؿ= )العدؿ يضع األمور مواضعها، 
عن جهتها والعدؿ سائس عاـ وا١بود عارض خاص فالعدؿ أشرفهما  وا١بود ٱبرجها
 وأفضلهما(.

قولو تعأب= }ال ٰبب اهلل ا١بهر بالسوء من القوؿ إالَّ من ظلم وكاف اهلل ٠بيعاً عليما إف 
[ أي ال ;47تبدوا خّباً أو ٚبفوه أوتعفوا عن سوء فإف اهلل كاف عفواً قديرًا{ ]النساء= 

إظهار فضائحو وما فعل من القبيح بل يسَب عليو إالَّ من ظلم فبل ٰبب اهلل ذـ الغّب ب
يعاقب على الشكاء من ظا٤بو وال يعاقب على استنصاره لنفسو، قاؿ تعأب= }و٤بن انتصر 

بعد ظلمو فأولئك ما عليهم من سبيل{ وكذا يدخل ُب عمـو اآلية أنو سبحانو الٰبب 
نطق بكلمة الكفر وغّب ذلك إال من النطق بالقبيح من سب ما اليستحق ذلك، أو ال

اضطر إٔب ذلك كفعل عمار قاؿ تعأب= }إال من أكره وقلبو مطمئن باإلٲباف{، وقاؿ علي 
عليو السبلـ ألصحابو= )أما إنَّو سيظهر عليكم بعدي رجل... إٔب قولو= وأنو سيأمركم 

رباءة فبل تربأوا مِب.. بسيب والرباءة مِب فأما السب فسبوين فإنو ٕب زكاة ولكم ٪باة، وأما ال



اْب(، ٍُبَّ حث تعأب على العفو وأف ال ٯبهر أحد ألحد بسوء وإف كاف على وجو اإلنتصار 
حثاً على األحب واألفضل فقاؿ= }إف تبدوا خّبًا{ ويدخل ُب عمومو إظهار العفو أو 

غّب ٚبفوه ويدخل فيو كتماف العفو، ٍُبَّ قاؿ تعأب= }أو تعفوا عن سوء{ نالكم من ال
وخصو بالذكر وقد دخل ُب ا٣بّب تنبيهاً على أف مكاف العفو أفضل وكاف الدليل على أف 

العفو ىو الغرض ا٤بقصود بذكر إبداء ا٣بّب وإخفائو، قولو تعأب= }فإف اهلل كاف عفواً 
قديرًا{ أي يعفو عن ا١بانْب مع قدرتو على اإلنتقاـ فعليكم أف تقتدوا مع ضعفكم بسنتو، 

 عليو وآلو وسلم= ))ال يكوف ا٤برء مؤمناً حٌب يكوف وصوالً وال يكوف مسلماً عنو صلى اهلل
حٌب يسلم الناس من يده ولسانو، وال يكوف عا٤باً حٌب يكوف بالعلم عامبًل، وال يكوف 

عابداً حٌب يكوف ورعاً وال يكوف ورعاً حٌب يكن زاىداً، اطل الصمت وأقل الضحك فإف  
وعنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم= ))إف السوء إذا فشا ُب  كثرة الضحك ٛبيت القلب ((،

 األرض فلم تتناه عنو أرسل اهلل بأسو على أىل األرض، قالت أـ سلمة يا رسوؿ اهلل=

وفيهم الصا٢بوف؟ قاؿ نعم= وفيهم الصا٢بوف يصيبهم ما أصاب الناس ٍُبَّ يقبضهم اهلل عز 
((، وعن ابن عمر قاؿ قاؿ رسوؿ اهلل  وجل إٔب مغفرتو ورضوانو أو إٔب رضوانو ومغفرتو

صلى اهلل عليو وآلو وسلم= ))أوصيك بتقوى اهلل العظيم وأف ٛبوت خفيف الظهر من دماء 
ا٤بسلمْب ٟبيص البطن من أموا٥بم كافاً عن أعراضهم مبلزماً ١بماعتهم وال تدعن عليك 

لس باألمانات إالَّ ديناً فينقص من حسناتك ((، وعنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم= ))اجملا
ثبلثة= ٦بالس سفك دماء حراـ، وانتهاؾ فرج حراـ أو اقتطاع ماؿ بغّب حق ((، وعنو 

صلى الّلو عليو وآلو وسلم= ))من أرىب الربا االستطالة ُب عرض مسلم بغّب حق ((، وعنو 
ـ صلى اهلل عليو وآلو وسلم= ))من هبت مؤمناً أو مؤمنة أو قاؿ ماليس فيو أقامو اهلل يو 

القيامة على تل من النار ((، وقاؿ علي عليو السبلـ= )من بالغ ُب ا٣بصومة أٍب ومن قصر 
فيها ظلم وال يستطيع أف يتقي من خاصم ما أٮبِب ذنب أمهلت بعده حٌب أصلي كعتْب 

وأسأؿ اهلل العافية( وُب حديثو عليو السبلـ أف للخصومة قحماً يريد بالقحم ا٤بهالك. وقاؿ 



رج لعلي عليو السبلـ= قاتلو اهلل كافراً ما أفقهو فوثب القـو ليقتلوه. فقاؿ رجل من ا٣بوا
ا ىو سب بسب أو عفو عن ذنب(. قولو تعأب= }يا أيها  علي عليو السبلـ= )رويداً إ٭بَّ
الذين آمنوا كونوا قوامْب هلل شهداء بالقسط وال ٯبرمنكم شنئاف قوـٍ على أف ال تعدلوا 

[، ا٤بعُب= قوامْب هلل ;واتقوا اهلل إف اهلل خبٌّب ٗبا تعملوف{ ]ا٤بائده=اعدلوا ىو أقرب للتقوى 
ٔبميع حقوقو من األمر با٤بعروؼ والعمل بو والنهي عن ا٤بنكر و٘بنبو شهداء بالعدؿ مع 

العدو والصديق وال ٰبملنكم بعض قـو على أف ال تعدلوا فتنالوا منهم لعداوهتم وال تنصفوا 
وىو أي العدؿ أقرب للتقوى أي إالَّ أف يكونوا متقْب، دلت على اعدلوا ُب الوٕب والعد 

وجوب القياـ هلل با٢بق والشهادة بالعدؿ ٤بن كاف والعدؿ ُب ا٢بكم والفتيا. وعنو صلى اهلل 
 عليو وآلو وسلم= ))ثبلث من كن فيو فقد استكمل

 يدخلو رضاه اإلٲباف= من الذي إذا قدر ٓب يتعاطى ما ليس لو ٕبق، ومن الذي إذا رضي ٓب
ُب باطل، ومن الذي إذا غضب ٓب ٱبرجو غضبو من ا٢بق ((، وعنو صلى اهلل عليو وآلو 

وسلم= ))من أحسن فيما بقي ٘باوز اهلل عنو فيما مضى، ومن أساء فيما بقي أخذ فيما 
مضى وبقي ((، وعنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم= ))الكيس من داف نفسو وعمل ٤با بعد 

من اتبع نفسو ىواىا وٛبُب على اهلل ((، وعنو صلى الّلو عليو وآلو وسلم=  ا٤بوت، والعاجز
))التدع شيئاً اتقاًء هلل إال أعطاؾ الّلو خّباً منو ((، وقاؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم= 

))استحيوا من اهلل حق ا٢بياء قالوا يا رسوؿ اهلل= إنا نستحي وا٢بمدهلل، قاؿ= ))ليس ذاؾ 
اهلل حق ا٢بيا فليحفظ الرأس وما وعى وليحفظ البطن وما حوى  ولكن من استحيا من

وليذكر ا٤بوت والببل ومن أراد اآلخرة ترؾ زينة الدنيا ومن فعل ذلك فقد استحيا من اهلل 
حق ا٢بيا ((، وعنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم= ))ما ترؾ عبد شيئاً من خوؼ اهلل تعأب أو 

حتها ُب قلبو ويبدلو بو خّباً منو ُب الدنيا واآلخرة ((، وعنو رجائو إالَّ أعقبو اهلل لذة ٯبد فر 
صلى اهلل عليو وآلو وسلم= ))من ىم ٕبسنة فعملها كتب لو عشر حسنات وإف ٓب يعملها  
كتب لو حسنة واحدة، ومن ىم بسيئة فلم يعملها ٓب تكتب عليو شيء ((، وقاؿ علي 



ناس من نفسك، ومن خاصة أىلك عليو السبلـ ُب عهد لؤلشَب= )انصف اهلل وانصف ال
ومن لك فيو ىوى من رعيتك فإنك إالَّ تفعل تظلم ومن ظلم عباد اهلل كاف اهلل خصمو 
دوف عباده...إٔب أف قاؿ= وليكن أحب األمور إليك أوسطها ُب ا٢بق وأعمها ُب العدؿ 

ؿ عليو وأٝبعها لرضى الرعية(، وقاؿ عليو السبلـ= )بالسّبة العادلة يقهر ا٤بناوي(، وقا
السبلـ= )العدؿ اإلنصاؼ(. قولو تعأب= }لعن الذين كفروا من بِب إسرائيل على لساف 

داود وعيسى بن مرًن ذلك ٗبا عصوا وكانوا يعتدوف كانوا ال يتناىوف عن منكر فعلوه لبئس 
 [، قيل= إف أىل إيلة ٤با اعتدوا ُب السبت قاؿ داود اللهم;:ما كانوا يفعلوف{ ]ا٤بائدة=

العنهم، واجعلهم آية فمسخوا قردة، و٤با كفر أصحاب عيسى بعد ا٤بائدة لعنهم فأصبحوا 
خنازير، وكانوا ٟبسة آالؼ رجل ذلك اللعن الذي كاف سبب ا٤بسخ ألجل ا٤بعصية 

واإلعتداء ٍُبَّ فسر ا٤بعصية واإلعتداء بقولو= }كانوا ال يتناىوف عن منكر فعلوه{، أي عن 
ٗبعُب اإلنتهاء أي كانوا ال يتناىوف ويكفوف عن ا٤بعصية إذا هنوا معاودتو فيحتمل أنَّو 

وٰبتمل أنَّو من النهي أي ال ينهى بعضهم بعضاً، وىو قوؿ ا١بمهور، ألف البلـ للقسم  
كأنو قاؿ= أقسم لبئس ما كانوا يفعلوف للتعجب من فعلهم مؤكداً ذلك بالقسم، دلت 

ا٤بنكر ويدؿ على ذلك قولو تعأب= }لوال ىذه اآلية على عظم معصية التارؾ للنهي عن 
ينهاىم الربانيوف واألحبار عن قو٥بم اإلٍب وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعوف{،كاف 
علماء أىل اإل٪بيل وأحبار اليهود أو الربانيْب من اليهود وىم الزىاد منهم وأحبارىم الذين 

ال يسمى صانعاً حٌب يتمكن  ىم علماؤىم جعلوا إٍب من مرتكيب ا٤بناكّب، ألف كل عامل
فيو ويتدرب فإذا فرط ُب اإلنكار كاف أشد حاالً من ا٤بواقع، عن ابن عباس= ىي أشد آية 
ُب القرآف، وعن الضحاؾ ما ُب القرآف آية أخوؼ عندي منها. وعن النيب صلى اهلل عليو 

قل ((، وعنو وآلو وسلم أنَّو قاؿ= ))ال ٰبل لعْب ترى اهلل يعصي فتطرؼ حٌب تغّب أو تنت
النيب صلى اهلل عليو وآلو وسلم أنَّو قاؿ= ))ال قدست أمة ال تأمر با٤بعروؼ وال تنهى عن 
ا٤بنكر وال تأخذ على يد ظآب وال تعْب احملسن وال ترد ا٤بسيء عن إساءتو ((، وعنو صلى 



راركم اهلل عليو وآلو وسلم= ))لتأمرف با٤بعروؼ ولتنهن عن ا٤بنكر أو ليسلطن اهلل عليكم ش
ٍُبَّ يدعوا خياركم فبل يستجاب ٥بم ((، وعنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم= ))ال ٲبنعن أحدكم 

٨بافة أف يتكلم با٢بق إذا رآه ((، وعنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم= ))ما من رجل ٯباور 
قوماً فيعمل بْب ظهرانيهم با٤بعاصي فبل يأخذوا على يديو إالَّ أوشك أف يعمهم اهلل منو 

 عقاب ((، وعنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم= ))ما من امرئ ٱبذؿ امرءاً ب

مسلماً ُب موضع تنتهك فيو حرمتو وتنتقص فيو من عرضو إالَّ خذلو اهلل ُب موطن ٰبب 
فيو نصرتو، وما من امرئ مسلم ينصر مسلماً ُب موطن ينتقص فيو من عرضو وينتهك فيو 

فيو نصرتو ((، وعنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم= من حرمتو إالَّ نصره اهلل ُب موطن ٰبب 
))من اغتيب عنده أخوه ا٤بسلم فنصره نصره اهلل ُب الدنيا واآلخرة وإف ترؾ نصرتو وىو 

يقدر عليها خذلو اهلل ُب الدنيا واآلخرة ((، وعنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم= ))من أنكر 
بو ولسانو فقد أنكر ٖبصلتْب من ا٤بنكر بقلبو فقد أنكر ٖبصلة من ا٢بق، ومن أنكر بقل

ا٢بق ومن أنكر بقلبو ولسانو ويده فقد أنكر با٢بق كلو ((، وعن علي عليو السبلـ= )إ٭با 
ىلك من كاف قبلكم بارتكاهبم ا٤بعاصي ٍُبَّ ٓب ينههم الربانيوف واألحبار فلما فعلوا ذلك 

ينزؿ بكم ما نزؿ هبم،  نزلت هبم العقوبات أال فمروا با٤بعروؼ واهنوا عن ا٤بنكر قبل أف
األمر با٤بعروؼ والنهي عن ا٤بنكر ال يقدـ أجبلً وال يدفع رزقاً(، وقاؿ علي عليو السبلـ= 

)يكوف ُب آخر الزماف قـو نبع فيهم قـو مراؤف فيتقروف ويتنسكوف ال يوجبوف أمراً با٤بعروؼ 
ا٤بعاذير ويتبعوف زالت وال هنياً عن ا٤بنكر إالَّ إذا أمنوا الضرر يطلبوف ألنفسهم الرخص و 

العلماء وما ال يضرىم ُب نفس وال ماؿ، فلو أضرت الصبلة والصياـ وسائر ما يعملوف 
بأموا٥بم وأبداهنم لرفضوىا وقد رفضوا أسنم الفرائض وأشرفها األمر با٤بعروؼ والنهي عن 

بيل األنبياء ا٤بنكر فريضة عظيمة هبا التئآـ الفرائض، إف األمر با٤بعروؼ والنهي عن ا٤بنكر س
ومنهاج الصا٢بْب فريضة تقاـ هبا الفرائض وٙبل ا٤بكاسب وترد ا٤بظآب وتعمر األرض 

وتنتصف من األعداء فأنكروا ا٤بنكر بألسنتكم وصكوا هبا جباىهم وال ٚبافوا ُب اهلل لومة 



الئم(، قاؿ= )وأوحى اهلل إٔب نيب من أنبيائو= إين معذب من قومك مائة ألف أربعْب ألفاً 
من شرارىم وستْب ألفاً من خيارىم؟ فقاؿ يا رب= ىؤالء األشرار فما باؿ األخيار؟ قاؿ= 

 داىنوا أىل ا٤بعاصي وٓب يغضبوا لغضيب(. وعن

النيب صلى اهلل عليو وآلو وسلم= ))قاؿ موسى بن عمراف عليو السبلـ هلل تبارؾ وتعأب= يا 
ظلك؟ قاؿ فأوحى اهلل تعأب  رب، من أىلك الذين تظلهم ُب ظل عرشك يـو ال ظل إالَّ 

إليو= الظاىرة قلوهبم الربية أيديهم الذين يكتفوف بطاعٍب كما يكتفي الطفل الصغّب باللنب 
الذين يأووف إٔب مساجدي كما تأوى الطيور إٔب أوكارىا الذين يغضبوف حملارمي إذا 

 استحلت كالنمر إذا طرد ((.
اتنا فأعرض عنهم حٌب ٱبوضوا ُب حديث قولو تعأب= }وإذا رأيت الذين ٱبوضوف ُب آي

غّبه وإما ينسينك الشيطاف فبل تقعد بعد الذكرى مع القـو الظا٤بْب وما على الذين يتقوف 
[، ٱبوضوف أي ٯبولوف >9من حساهبم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقوف{ ]األنعاـ= 

حديث غّبه، وقولو= ُب آياتنا أي القرآف ودالئلنا باالستهزاء فبل ٘بالسهم حٌب ٱبوضوا ُب 
}وإما ينسينك الشيطاف فبل تقعد بعد الذكرى{، أي أنساؾ بعد هنينا إياؾ عن ا١بلوس 

فبل تقعد بعد أف تذكر هنينا لك أوال تقعد بعد أف ذكرناؾ بالوحي قبحها أو ال تقعد بعد 
أف نذكرىم بالوعظ وعليك القياـ بعد ذلك، دلت االية الكرٲبة على وجوب اإلعراض عن 

السة ا٤بستهزئْب بآيات اهلل أو ٕبججو أو برسولو وجواز ٦بالسة الكفار مع عدـ ا٣بوؼ ٦ب
وكذلك تدؿ على ا٤بنع من ٦بالسة الفسقو إذا أظهروا ا٤بنكرات ودلت أف الناسي مرفوع عنو 

ا٢برج، وقولو تعأب= }وما على الذين يتقوف{، أي ليس على اجملالسْب وىم متقوف من 
ولكن ذكرى أي عليهم أف يذكروىم بوعد اهلل ووعيده ووعظهم  حساب ا٣بائضْب شيء،

أو القياـ عنهم وإظهار الكراىة لفعلهم لعلهم يتقوف ما ال يتقوه ا٣بائضْب أو لعل 
ا٣بائضْب يتقوف ا٣بوض فعليك بَبؾ ٦بالسة العاصي ومسامرة من ىو متضمخ با٤بعاصي ال 

صلحاء، بل ذكرىم إف أمكن واتركهم يرعوى عن ا٣بوض ُب آيات اهلل وأعراض العلماء وال



بعد إالَّ أف يَبكوا قاؿ تعأب= }أف إذا ٠بعتم آيات اهلل يكفر هبا ويستهزؤ هبا فبل تقعدوا 
 معهم حٌب ٱبوضوا ُب حديث غّبه إنكم إذاً مثلهم{، ومن خاض ُب أعراض

لسبلـ= العلماء ألجل ما علموا أو عملوا من آيات اهلل فحكمو كذلك وقد قاؿ علي عليو ا
)الناس أعداء ما جهلوا(، وأسأؿ اهلل أف يعصمِب وإخواين عن ا٣بوض ُب آيات اهلل وُب 

أعراض األئمة والعلماء، وأف يرزقنا معرفة حقهم وحق سائر ا٤بؤمنْب وأف يقينا شرور أنفسنا 
األمارة بالسوء الطالبة للعلو ا٤بستقبحة من الغّب ماال تستقبحو منها وما أحسن قوؿ علي 

يو السبلـ وأنا ٥بذه النفس التنقط لو واإلنقياد حملاسنو قاؿ لرجل سألو أف يعظو= )ال تكن عل
٩بن يرجو اآلخرة بغّب عمل ويرجى التوبة بطوؿ األمل يقوؿ ُب الدنيا بقوؿ الزاىدين ويعمل 
فيها بعمل الراغبْب أف أعطي منها ٓب يشبع وإف منع منها ٓب يقنع يعجز عن شكر ما أوٌب 

الزيادة فيما بقي، ينهى وال ينتهي ويأمر ٗباال يأٌب ٰبب الصا٢بْب وال يعمل عملهم  ويبتغي
ويبغض ا٤بذنبْب وىو أحدكم يكره ا٤بوت لكثرة ذنوبو ويقيم على ما يكره ا٤بوت لو، إف 

سقم ظل نادماً وإف صح أمن الىياً يعجب بنفسو إذا عوُب ويقنط إذا ابتلي إف أصابو ببلء 
الو رخاء أعرض مغَباً تغلبو نفسو على ما يظن وال يغلبها على ما دعا مضطراً وإف ن

يستيقن ٱباؼ على غّبه بأدىن من ذنبو ويرجو لنفسو أكثر من عملو إف استغُب بطر وفًب، 
وإف افتقر قنط ووىن، يقصر إذا عمل ويبالغ إذا سأؿ إف عرضت لو شهوة أسلف ا٤بعصية 

ئط ا٤بلة، يصف العربة وال يعترب ويبالغ ُب وسوؼ التوبة وإف عرتو ٧بنة انفرج عن شرا
ا٤بوعظة وال يتعظ فهو بالقوؿ مدؿ، ومن العمل مقل ينافس فيما يفُب ويسامح فيما يبقى 
يرى الغنم مغرماً، والغـر مغنماً ٱبشى ا٤بوت وال يبادر الفوت يستعظم من معصية غّبه ما 

طاعة غّبه فهو على الناس يستقل أكثر منو من نفسو ويستكثر من طاعتو ما ٰبقره من 
طاعن، ولنفسو مداىن، اللهو مع األغنياء أحب إليو من الذكر مع الفقراء ٰبكم على غّبه 

لنفسو والٰبكم عليها لغّبه ويرشد غّبه ويغوي نفسو فهو يطاع ويعصي ويستوُب واليوُب 
 وٱبشى ا٣بلق ُب غّب ربو والٱبشى ربو ُب خلقو (( انتهى. وعن النيب



عليو وآلو وسلم أنو قاؿ= )) مثل ا١بليس الصَّاّب كمثل صاحب ا٤بسك إف ٓب صلى اهلل 
يصبك منو شيء أصابك من رٰبو، ومثل ا١بليس السوء كمثل صاحب الكّب إف ٓب يصبك 

منو شيء أصابك من دخانو (( . وقولو تعأب= }والتسبوا الذين يدعوف من دوف اهلل 
بوا الذين يعبدوف وىي األصناـ فيسبوا من أمركم (، أي التس4فيسبوا اهلل عدواً بغّب علم{)

بعيب األصناـ ومن يعبدىا، أو التسبوا األصناـ فيحملهم الغيظ وا١بهل على أف يسبوا من 
تعبدونو كما سببتم ما يعبدونو عدواناً و٘باوزاً عن ا٢بد بغّب علم، وُب ىذه اآلية أدب 

ء لئبل يسارعوا إٔب سبو مقابلة عظيم وداللة على أف على احملق أف يكف عن سب السفها
لو ألنَّو ٗبنزلة البعث على ا٤بعصية واليسب ظا٤باً عند ولده ٣بشية أف يسب والده الصَّاّب 

فهو منكر ألدائو إٔب منكر والٯبوز مسابة ا٤بؤمن باألؤب ألنَّو سب ٤بؤمن وأذية ٤بؤمن. وعنو 
ولو أف تفرغ من دلوؾ ُب إناء  صلى اهلل عليو وآلو وسلم= )) الٙبقرف من ا٤بعروؼ شيئاً 

ا٤بستسقى ولو أف تكلم أخاؾ ووجهك إليو منبسط، وإياؾ وإسباؿ اإلزار من ا٣بيبلء 
فا٣بيبلء الٰببها اهلل عز وجل، وإف امرئ سبك ٗبا اليعلم فيك فبل تسبو ٗبا تعلم فيو فإف 

لى ابن آدـ إالَّ أجره لك ووبالو على من قالو ((. وقاؿ علي عليو السبلـ= )مامن يـو ٲبر ع
ينادي= يا ابن آدـ اعمل ُب اليـو أشهد لك يـو القيامة واصحب الناس بأي خلق شئت 

 يصحبوؾ ٗبثلو(.
__________ 

 .;43( ػ األنعاـ= 4)

قولو تعأب= }وذروا ظاىر اإلٍب وباطنو إف الذين يكسبوف اإلٍب سيجزوف ٗبا كانوا 
= ظاىره أفعاؿ ا١بوارح وباطنو أفعاؿ القلوب، (، أي اتركوا عبلنيتو وسره، وقيل4يقَبفوف{)

، ويقَبفوف أي يكسبوف، وعنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم= ))  وٞبلها على الكل أؤب للعمـو
ابن آدـ= اكفل ٕب بثبلث أكفل لك با١بنة= إف قنعت ٗبا رزقك الّلو فأنت أغُب الناس، 

لت ٗبا فرض اهلل عليك فأنت وإف انتهيت عما حـر اهلل عليك فأنت أورع الناس، وإف عم



أعبد الناس ((. وقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم= )) اليكوف العبد مؤمناً حٌب 
ٰباسب نفسو أشد من ٧باسبة الشريك شريكو والسيد عبده ويعلم ما مطعمو وما مشربو 

اعلي وما ملبسو أمن حبلؿ ذلك أـ من حراـ (( . وعنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم= )) ي
حب الدنيا سلوة عن اآلخرة وحب اآلخرة سلوة عن الدنيا وحب طاعة الّلو أماف من 

معصيتو، وحب معصية الّلو إذىاب عن طاعتو، ياعلي إذا أحزنك أمر فقل= الحوؿ والقوة 
إال باهلل، فإنو كنز ((. وعنو صلى الّلو عليو وآلو وسلم= )) اإلسبلـ لباسو ا٢بياء وزينتو 

العمل الصاّب وعماده الورع ولكل شيء أساس وأساس اإلسبلـ حبنا أىل  الوفاء ومروتو
البيت (( . وعنو صلى الّلو عليو وآلو وسلم= )) من كاف يؤمن باهلل واليـو اآلخر فبل ٱبلو 
مع امرأة ليست لو ٗبحـر فإف ثالثهما الشيطاف إال امرأة ٰبـر عليو نكاحها من نسب أو 

و وآلو وسلم= )) من استلقى على ا٤بأثور ولبس ا٤بشهور صهر (( . وعنو صلى الّلو علي
وركب ا٤بنظور وأكل الشهوات ٓب يرح رائحة ا١بنة أبداً (( . وعنو صلى الّلو عليو وآلو 

وسلم= )) ا٢ببلؿ بْب وا٢براـ بْب وبْب ذلك أمور مشتبهات اليعرفهن كثّب من الناس فمن 
اـ ((. وعنو صلى الّلو عليو وآلو وسلم= )) تركهن استربأ من الدنية ومن واقعهن واقع ا٢بر 

إذا ظهر القوؿ واختزف العمل وائتلفت األنفس واختلفت القلوب وتقاطعت األرحاـ ىنالك 
 لعنهم الّلو فأصمهم وأعمى أبصارىم ((. وعنو صلى الّلو عليو وآلو

__________ 
 .453( ػ األنعاـ= 4)

مّب الذي على الناس راع وىو مسئوؿ وسلم= )) كلكم راع وكلكم مسئوؿ عن رعيتو فاأل
عن رعيتو، والرجل راع على أىل بيتو وىو مسئوؿ عنهم، وا٤برأة راعية على بيت بعلها وىي 
مسئولة عنو، والعبد راع على ماؿ سيده وىو مسئوؿ عنو، أال فكلكم راع وكلكم مسئوؿ 

قر كبّبنا ويرحم عن رعيتو (( . وعنو صلى الّلو عليو وآلو وسلم= )) ليس منا من ٓب يو 
صغّبنا (( . وعنو صلى الّلو عليو وآلو وسلم= )) ا٤بسألة الٙبل إال من إحدى ثبلث= رجل 



ٞبل ٞبالو عن قومو أراد اإلصبلح فسأؿ حٌب إذا بلغ أمسك، ورجل أصابتو جائحة فسأؿ 
حٌب إذا أصاب قواماً أو سداداً أمسك، ورجل أصابتو فاقة فسأؿ حٌب إذا أصاب قواماً أو 
سداداً أمسك، وما سوى ذلك من ا٤بسألة سحت (( يرددىا ثبلثاً. وعنو صلى الّلو عليو 

وآلو وسلم= )) من آوى ضالة فهو ضاؿ ما ٓب يعرفها (( . وعنو صلى الّلو عليو وآلو وسلم 
= )) ثبلثاً أخافهن على أمٍب= الضبللة بعد ا٤بعرفة، ومضبلت الفًب، وشهوة البطن والفرج 

الّلو عليو وآلو وسلم = )) من لبس ثوب شهرة ألبسو الّلو ثوب مذلة ُب  (( . وعنو صلى
اآلخرة وألبسو ثوباً من نار ((. وعنو صلى الّلو عليو وآلو وسلم ُب قوؿ الّلو تبارؾ وتعأب= 

}ىو أىل التقوى وأىل ا٤بغفرة{ قاؿ= )) يقوؿ الّلو تعأب= أنا أىل أف أتقى فبل يشرؾ معي 
ن اتقى أف يشرؾ يب أف أغفر لو ((. وعنو صلى الّلو عليو وآلو وسلم = غّبي، وأنا أىل ٤ب

)) إياكم والغلو ُب الدين فإ٭با ىلك من كاف قبلكم بالغلو ُب الدين (( . وسئل صلى الّلو 
عليو وآلو وسلم = أي الذنب أعظم؟ قاؿ= )) أف ٘بعل هلل نداً وىو خلقك. قيل= ٍب أي؟ 

طعم معك. قيل= ٍب أي؟ قاؿ= أف تزاين حليلة جارؾ ((. قاؿ= أف تقتل ولدؾ ٨بافة أف ي
وعنو صلى الّلو عليو وآلو وسلم= )) الٰبب الّلو الشيخ ا١بهوؿ وال الغِب الظلـو وال السائل 

ا٤بختاؿ (( ، وعنو صلى الّلو عليو وآلو وسلم= )) من اجتنب من الرجاؿ أربعاً فتحت لو 
 الدماء واألمواؿ أبواب ا١بنة الثمانية يدخل من أيها شاء=

والفروج واألشربة، ومن النساء إذا صلت ٟبسها وصامت شهرىا وأحصنت فرجها 
وأطاعت زوجها فتحت ٥با أبواب ا١بنة تدخل من أيها شاءت (( . وعنو صلى الّلو عليو 

وآلو وسلم= )) التكونوا إمعة تقولوف= إف أحسن الناس أحسنا وإف أساؤا أسأنا ولكن 
أنو إف أحسن الناس أف ٙبسنوا وإف أساؤا فبل تظلموا (( . وعنو صلى وطنوا أنفسكم على 

الّلو عليو وآلو وسلم= )) الٲبوتن أحدكم وعليو دين فإنو مفتاح كل مظلمة إنو ليس ىناؾ 
إال ا٢بسنات وإال السيئات وليس ىناؾ دينار وال درىم (( . وعنو صلى الّلو عليو وآلو 

هم وحدثهم فلم يكذهبم ووعدىم فلم ٱبلفهم فهو وسلم= )) من عامل الناس فبل يظلم



٩بن كملت مروتو، وظهرت عدالتو، ووجب أجره، وحرمت غيبتو ((. وعنو صلى الّلو عليو 
وآلو وسلم= )) من ظلم منكم مظلمة ٍب ٓب يرض صاحبها منها اقتص الّلو منو يـو القيامة 

و ظلمات يـو القيامة (( . وقاؿ (( . وقاؿ صلى الّلو عليو وآلو وسلم= )) إياكم والظلم فإن
صلى الّلو عليو وآلو وسلم = )) إياكم والظلم فإنو ٱبرب قلوبكم كما ٚبرب الدور (( . 

وعن ابن عمر قاؿ= قاؿ رسوؿ الّلو صلى الّلو عليو وآلو وسلم ٕب= )) أوصيك بتقوى الّلو 
م كافاً عن العظيم وأف ٛبوت خفيف الظهر من دماء ا٤بسلمْب ٟبيص البطن من أموا٥ب

أعراضهم مبلزماً ١بماعتهم والتدعن عليك ديناً فينقص من حسناتك (( . وعنو صلى الّلو 
عليو وآلو وسلم = )) لرد دانق من حراـ يعدؿ عند الّلو سبعْب حجة مربورة (( ، وعن عبد 

و الّلو بن مسعود قاؿ= لعن رسوؿ الّلو صلى الّلو عليو وآلو وسلم آكل الربا وشاىديو وكاتب
والوامشة وا٤بوشومة واحمللل واحمللل لو ومانع الصدقة ((، وهنى عن النوح وٓب يلعن. وقاؿ 

واثلة= يارسوؿ الّلو ما العصبية؟ قاؿ= )) أف تعْب قومك على الظلم ((. وعنو صلى الّلو 
عليو وآلو وسلم= )) من استذؿ مؤمناً أو حقره لفقره وقلة ذات يده شهره الّلو يـو القيامة 

 يفضحو ((. وعنو صلى الّلو عليو وآلو وسلم = )) يقوؿ الّلو عز وجل= من أىاف ٕبٍب 

ولياً فقد برز حملاربٍب وما تقرب إٕب عبد بشيء ىو أحب إٕب ٩با افَبضت عليو، وإنو 
ليتقرب إٕب بالنافلة حٌب أحبو فإذا أحببتو كنت ٠بعو الذي يسمع بو وبصره الذي يبصر بو 

يده الٍب يبطش هبا، إف دعاين أجبتو وإف سألِب أعطيتو ((. وقاؿ ولسانو الذي ينطق بو و 
صلى الّلو عليو وآلو وسلم = )) إذا تواجو ا٤بسلماف بسيفيهما فالقاتل وا٤بقتوؿ ُب النار. 

قيل= يارسوؿ الّلو ىذا القاتل فما باؿ ا٤بقتوؿ؟ قاؿ= ألنو أراد قتل صاحبو ((. وقاؿ علي 
العقل، والوحدة أوحش من العجب، والعقل كالتدبّب،  عليو السبلـ= )الماؿ أعود من

والكـر كالتقوى، والقرىب كحسن ا٣بلق، والمّباث كاألدب، والقائد كالتوفيق، وال ٘بارة  
كالعمل الصاّب، والربح كالثواب، والورع كالوقوؼ عند الشبهة، والزىد كالزىد ُب ا٢براـ، 

إٲباف كا٢بياء والصرب، والحسب كالتواضع، والعلم كالتفكر، والعبادة كأداء الفرائض، وال 



والشرؼ كالعلم، والكنز كا٢بكمة، والمظاىرة أوثق من ا٤بشاورة إذا استؤب الصبلح على 
الزماف وأىلو ٍب أساء رجل الظن برجل ٓب يظهر منو خزية فقد ظلم، وإذا استؤب الفساد 

و السبلـ= )كم من على الزماف وأىلو فأحسن الرجل الظن برجل فقد غرر(. وقاؿ علي
مستدرج باإلحساف إليو ومغرر بالسَب عليو، ومفتوف ٕبسن القوؿ فيو، وما ابتلى الّلو أحداً 
ٗبثل اإلمبلء لو(. وقاؿ عليو السبلـ= )من قصر ُب العمل ابتلي با٥بم وال حاجة هلل فيمن 

ه ليس هلل ُب نفسو ومالو حق ونصيب(. وقاؿ عليو السبلـ= )من ضرب بيده على فخذ
عند مصيبة حبط أجره(. وقاؿ عليو السبلـ= )الراضي بفعل قـو كالداخل فيو معهم وعلى  

كل داخل ُب باطل إٜباف= إٍب العمل بو وإٍب الرضى بو(. وقاؿ عليو السبلـ= الطاعة 
٤بخلوؽ ُب معصية ا٣بالق، ترؾ الذنب أىوف من طلب التوبة، احصد الشر من صدر غّبؾ 

فت دعوتاف إال كانت إحداٮبا ضبللة. وقاؿ عليو السبلـ= من بقلعو من صدرؾ، وما اختل
أصبح على الدنيا حزيناً فقد أصبح لقضاء الّلو ساخطاً، ومن اصبح يشكو مصيبة نزلت بو 

 فقد

أصبح يشكو ربو، ومن أتى غنياً فتواضع لو لغناه ذىب ثلثا دينو، ومن قرأ القرآف فمات 
و ىزؤا، ومن ٥بج قلبو ٕبب الدنيا التاط منها فدخل النار فهو ٩بن كاف يتخذ آيات اللّ 

بثبلث= ىم اليغبو وحرص اليَبكو وأمل اليدركو، كفى بالقناعة ملكاً وٕبسن ا٣بلق نعيماً. 
وقاؿ عليو السبلـ= اتق الّلو بعض التقى وإف قل واجعل بينك وبْب النار سَباً وإف رؽ. 

ف العآب ا٤بتعنف شبيو با١باىل. وقاؿ وقاؿ عليو السبلـ= ا١باىل ا٤بتعلم شبيو بالعآب، وإ
عليو السبلـ= اتقوا معاصي الّلو ُب ا٣بلوات فإف الشاىد ىو ا٢باكم، أقل ما يلزمكم الّلو أف 

التستعينوا بنعمو على معاصيو. وقاؿ عليو السبلـ= أشد الذنوب ما استهاف بو صاحبو. 
أف تعيب ما فيك مثلو. وقاؿ= من نظر ُب عيب نفسو اشتغل عن عيب غّبه، أكرب العيب 

وقاؿ عليو السبلـ= التقل ما التعلم فإف الّلو سبحانو قد فرض على جوارحك كلها فرائض 
ٰبتج هبا عليك يـو القيامة، احذر أف يراؾ الّلو عند معصيتو ويفقدؾ عند طاعتو، وإذا 



ضعفت فأضعف عن معصية اهلل. وقاؿ عليو السبلـ= احزف على أنك الٙبزف والتسيء إف  
كنت الٙبسن، واضعف عن الشر كما تدعي ضعفاً عن ا٣بّب وقد ٛبكن. وقاؿ عليو 

السبلـ= ما خّب ٖبّب بعده النار وال ما شر بشر بعده ا١بنة وكل نعيم دوف ا١بنة ٧بقور، 
وكل ببلء دوف النار عافية أال وإف من الببلء الفاقة، وأشد من الفاقة مرض البدف، وأشد 

، أال وإف من النعم سعة ا٤باؿ وأفضل من سعة ا٤باؿ صحة من مرض البدف مرض القلب
 البدف وأفضل من صحة البدف تقوى القلب.

قولو تعأب= }قل تعالوا أتلو ما حـر ربكم عليكم أال تشركوا بو شيئاً وبالوالدين إحساناً 
 والتقتلوا أوالدكم من إمبلؽ ٫بن نرزقكم وإياىم والتقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن

والتقتلوا النفس الٍب حـر الّلو إال با٢بق ذلكم وصاكم بو لعلكم تعقلوف والتقربوا ماؿ اليتيم 
إال بالٍب ىي أحسن حٌب يبلغ أشده وأوفوا الكيل وا٤بيزاف بالقسط النكلف نفساً إال 

وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كاف ذا قرىب وبعهد الّلو أوفوا ذلكم وصاكم بو لعلكم تذكروف 
ىذا صراطي مستقيماً فاتبعوه والتتبعوا السبل فتفرؽ بكم عن سبيلو ذلكم وصاكم بو  وأف

[. قاؿ ُب الكشاؼ= عن ابن عباس= ىذه اآليات ٧بكمات 486لعلكم تتقوف{]األنعاـ= 
ٓب ينسخهن شيء من ٝبيع الكتب، وقيل= إهنن أـ الكتاب من عمل هبن دخل ا١بنة ومن 

ار= والذي نفس كعب بيده إف ىذه اآليات ألوؿ تركهن دخل النار. وعن كعب األحب
شيء ُب التوراة. انتهى. ا٤بعُب= تعالوا= أي أقبلوا. أتل= أي أقرأ. أف ال= ٰبتمل أف تكوف 

( معُب القوؿ، وال= ناىية ليصح عطف اإلنشاء على 4)أف( مفسرة ٤با ُب التبلوة وُب)
ية الكرٲبة على إحدى عشر اإلنشاء، وٰبتمل أف تكوف ال زائدة، وقد اشتملت ىذه اآل

نكتة= األؤب= قولو تعأب= }أف التشركوا بو شيئًا{ فيلـز من ذلك وجوب إخبلص النية لو 
تعأب، وأف اليتعلق بفعل العبادة غرض سوى فعلها هلل تعأب، وعنو صلى الّلو عليو وآلو 

ا (( ، وقاؿ وسلم= )) اليقبل الّلو صبلة بغّب طهور والصدقة من غلوؿ وال عمبلً ُب ري
علي عليو السبلـ= إنو الينفع عبد وإف أجهد نفسو وأخلص فعلو أف ٱبرج من الدنيا القياً 



ربو ٖبصلة من ىذه ا٣بصاؿ ٓب يتب منها= أف يشرؾ باهلل فيما افَبض عليو من عبادتو أو 
يشفي غيظو هببلؾ نفس أو يقر بأمر فعلو غّبه أو يستنجج حاجة إٔب الناس بإظهار بدعة 

 دينو أو يلقى الناس بوجهْب أو ٲبشي فيهم بلسانْب. انتهى. الثانية= قولوُب 
__________ 

 ( ػ كذا والصواب= ٤با ُب معُب التبلوة من معُب القوؿ، ولعلو غلط من الناسخ. ٛبت.4)

تعأب= }وبالوالدين إحسانًا{ وا٤براد وأحسنوا بالوالدين إحساناً وىذا يدؿ على رٞبة الّلو 
ذ أمر باإلحساف إليهما إذ ليس أحد أحق باإلحساف منهما ألف الوالد شفيق للوالدين إ

على ولده، ويكوف عنده ٗبنزلة كبده فأراد الّلو من عباده الرٞبة للوالدين ٗبا فعبل من ا١بميل 
واإلحساف وكفبل بتعب النفوس واألبداف. الثالثة= قولو تعأب= }والتقتلوا أوالدكم من 

فقر، أي من خوفو. وعن عبد الّلو سألت رسوؿ الّلو صلى الّلو عليو إمبلؽ{ واإلمبلؽ= ال
وآلو وسلم= أي الذنب أعظم؟ قاؿ= )) أف ٘بعل هلل نداً وىو خلقك، قلت= ٍب أي؟ قاؿ= 

أف تقتل ولدؾ ٨بافة أف يطعم معك.. (( ا٣برب. ٍب قاؿ تعأب= }٫بن نرزقكم وإياىم{ 
باده الكفيل وا٤بكفوؿ فبل يهولنك مع ضمانو وىذا ضماف ٝبيل من الّلو سبحانو ألرزاؽ ع

سبحانو كثرة األوالد من ذكور وإناث فلن يعدوا أحداً منهم ما كتب لو ولن ٲبوت حٌب 
يستوُب رزقو فعليك بالتوكل على الّلو ُب رزقك ورزؽ من ٚبلف والتكَبث فكفى بأخبار 

واآلخرة أكرب ٮبو جعل  الّلو وثيقة. وعنو صلى الّلو عليو وآلو وسلم= ))من أمسى وأصبح
الّلو الغنا ُب قلبو وٝبع لو أمره، وٓب ٱبرج من الدنيا حٌب يستكمل رزقو، ومن أصبح وأمسى 
والدنيا أكرب ٮبو جعل الّلو الفقر بْب عينيو وشتت عليو أمره، وٓب ينل من الدنيا إال ما قسم 

ل على اهلل، ومن سره لو (( ، وعن علي عليو السبلـ= من سره أف يكوف أقوى الناس فليتوك
أف يكوف أغُب الناس فليكن ٗبا ُب يد الّلو عز وجل أوثق منو ٗبا ُب يده. وقاؿ عليو 

السبلـ= الناس ُب الدنيا عامبلف= عامل ُب الدنيا للدنيا قد شغلتو دنياه عن آخرتو ٱبشى 
لدنيا على من ٱبلف الفقر ويأمنو على نفسو فيفِب عمره ُب منفعة غّبه، وعامل عمل ُب ا



٤با بعدىا فجاء الذي لو من الدنيا بغّب عمل فأحرز ا٢بظْب معاً وملك الدارين ٝبيعاً 
فأصبح وجيهاً عند الّلو اليسأؿ الّلو شيئاً فيمنعو. وقاؿ عليو السبلـ= اعلموا علماً يقيناً أف 

 الّلو ٓب ٯبعل للعبد وإف عظمت حيلتو واشتدت

الذكر ا٢بكيم، وٓب ٰبل بْب العبد ُب ضعفو وقلة  طلبتو وقويت مكيدتو أكثر ٩با ٠بى لو ُب
حيلتو وبْب أف يبلغ ما ٠بي لو ُب الذكر ا٢بكيم، والعارؼ هبذا العامل بو أعظم الناس راحة 

ُب منفعتو، والتارؾ لو الشاؾ فيو أعظم الناس شغبلً ُب مضره. وقاؿ عليو السبلـ= الرزؽ 
اؾ فبلٙبمل ىم سنتك على ىم يومك  رزقاف= فرزؽ تطلبو ورزؽ يطلبك فإف ٓب تأتو أت

كفاؾ كل يـو مافيو، فإف تكن السنة من عمرؾ فإف الّلو تعأب جده سيؤتيك ُب كل غد 
جديد ما قسم لك، وإف ٓب تكن السنة من عمرؾ فما تصنع با٥بم ٤با ليس لك، ولن 

يسبقك إٔب رزقك طالب ولن يغلبك عليو غالب، ولن يبطي عنك ما قدر لك. وقاؿ عليو 
لسبلـ= ارج ٤بن مضى رٞبة الّلو و٤بن بقي رزؽ اهلل. الرابعة= قولو تعأب= }والتقربوا ا

الفواحش ما ظهر منها{. ا٣بامسة= قولو تعأب= }وما بطن{ ا٤براد= النهي عن كل قبيح 
على كل وجو، إذ ىو عاـ لكل الفواحش ظاىرىا وباطنها، والنهي عن قرهبا مبالغة ُب 

= }وذروا ظاىر اإلٍب وباطنو{، وعن علي عليو السبلـ= من سره النهي عنها. قاؿ تعأب
الغُب ببل ماؿ والعز ببل سلطاف والكثرة ببل عشّبة فليخرج من ذؿ معصية الّلو إٔب عز 

طاعتو. وعن علي عليو السبلـ= أف رسوؿ الّلو صلى الّلو عليو وآلو وسلم خطب فقاؿ= )) 
ال ردة، سعادة أو شقاوة، جاء ا٤بوت ٗبا فيو بالروح أيها الناس ا٤بوتة ا٤بوتة الوحية الوحية 

والراحة، ألىل دار ا٢بيواف الذين كاف ٥بم سعيهم وفيها رغبتهم، جاء ا٤بوت ٗبا فيو من 
الويل وا٢بسرة والكرة ا٣باسرة ألىل دار الغرور الذين كاف ٥با سعيهم وفيها رغبتهم، بئس 

ا رأى بأخيو ا٤بسلم خّباً حسده، وإف العبد عبد لو وجهاف يقبل بواحد ويدبر بآخر إذ
ابتلي خذلو، بئس العبد عبد خلق للعبادة فأ٥بتو العاجلة عن اآلجلة فزالت عنو العاجلة 
وشقي بالعاقبة، بئس العبد عبد ٘برب واختاؿ ونسي الكبّب ا٤بتعاؿ، بئس العبد عبد بغى 



د عبد لو رغب يذلو، وعٌب ونسي ا٤ببدأ وا٤بعاد، بئس العبد عبد لو ىم يضلو، بئس العب
 بئس

العبد عبد لو طمع يزلو ((. السادسة= قولو تعأب= }والتقتلوا النفس الٍب حـر الّلو إال 
با٢بق{ وعنو صلى الّلو عليو وآلو وسلم= )) من لقي الّلو بدـ حراـ لقي الّلو يـو لقياه وبْب 

داً فجزاؤه جهنم خالداً عينيو آيس من رٞبة الّلو (( . وقاؿ تعأب= }ومن يقتل مؤمناً متعم
فيها وغضب الّلو عليو ولعنو وأعد لو عذاباً عظيمًا{ وكفى هبذه اآلية زجراً ٤بن تذكر ، 
وعنو صلى الّلو عليو وآلو وسلم= )) قتاؿ ا٤بسلم دوف مالو شهادة (( . السابعة= قولو 

سن وىي تعأب= }والتقربوا ماؿ اليتيم إال بالٍب ىي أحسن{، أي= ا٣بصلة الٍب ىي أح
حفظو وتثمّبه ٢بٌب يبلغ رشده وخص ماؿ اليتيم وإف كاف ماؿ غّبه ُب التحرًن ٗبثابتو ألف 
الطمع لقلة مراعيو أقوى، }إف الذين يأكلوف أمواؿ اليتامى ظلماً إ٭با يأكلوف ُب بطوهنم 

و ناراً وسيصلوف سعّبًا{، كفى هبذه اآلية هنياً وزجراً وٚبويفاً عن ماؿ اليتيم. وقاؿ علي
السبلـ= ظلم الضعيف أفحش الظلم. الثامنة والتاسعة= قولو تعأب= }وأوفوا الكيل وا٤بيزاف 

بالقسط{ يعِب بالعدؿ، قاؿ تعأب= }ويل للمطففْب الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفوف 
وإذا كالوىم أو وزنوىم ٱبسروف{ وكفى هبذه اآلية زجراً عن ٖبس الكيل وا٤بيزاف. وعن علي 

السبلـ أنو قاـ ُب سوؽ الكوفة على دابتو فنادى ثبلثاً= يامعشر الناس أوصيكم عليو 
بتقوى الّلو فإنو وصية الّلو ُب األولْب واآلخرين وأوفوا الكيل والتكونوا من ا٤بخسرين وزنوا 

بالقسطاس ا٤بستقيم والتبخسوا الناس أشياءىم والتعثوا ُب األرض مفسدين والتغشوا ىذه 
الزئبق والبالكحل فتكونوا غداً من ا٤بعذبْب. ٍب قاؿ تعأب= }النكلف نفساً الفضة ا١بيدة ب

إال وسعها{ ألف احملافظة على العدؿ الزيادة والنقص فيهما حرج فأمر بالوسع وما عداه 
مغفور فسبحانو ما ألطفو. العاشرة= قولو تعأب= }وإذا قلتم فاعدلوا{ أي اصدقوا ُب 

امر العجيبة البليغة الٍب يدخل فيها مع قلة حروفها وعذوبة مقالتكم وىذه اللفظة من األو 
 لفظها اإلقرار والشهادة



والوصايا واألمر با٤بعروؼ والنهي عن ا٤بنكر والفتاوى واألحكاـ والقضايا وا٤بذاىب وغّبىا 
من التكاليف، ٍب قاؿ تعأب= }ولو كاف ذا قرىب{ ولو كاف ا٤بقوؿ لو أو عليو ذا قرابة منكم 

وزجرىم من ترؾ قوؿ العدؿ بعمـو قولو تعأب ػ وىي ا٢بادية عشرة ػ= }وبعهد الّلو وحذرىم 
أوفوا{ وذلك كل ما أوجبو اإلنساف على نفسو من نذر أو غّبه، وكذا فرائضو وما أوجب 
علينا ألف ا١بميع داخل ُب اسم أنو عهد اهلل، ٍب قاؿ تعأب= }وأف ىذا صراطي{ بالفتح 

استئنافاً، فأي ىذا الذي وصيتكم بو فاتبعوه }والتتبعوا السبل{  على تقدير البلـ والكسر
أي الطرؽ ا٣بارجة عن ا٢بق ا٤بخالفة لدين النيب صلى الّلو عليو وآلو وسلم }فتفرؽ بكم 

عن سبيلو{ أي طريقو ا٤بستقيم. وعنو صلى الّلو عليو وآلو وسلم = )) أنو خط خطاً 
ىذا سبيل الّلو وىذه السبل على كل سبيل منها  مستقيماً وخط خطاً ٲبيناً ومشاالً وقاؿ=

شيطاف يدعو إليو (( انتهى. فيجب التحرز عن البدع وا٤بيل إليها والتمسك بصراط اهلل، 
وُب تكرير= }ذلكم وصاكم بو لعلكم تعقلوف.. لعلكم تذكروف.. لعلكم تتقوف{ ماالٱبفى 

بل نغفل عنو لنكوف من ا٤بتقْب من ا٢بث على لزـو ما وصانا تعأب بو وأف نعقلو ونتذكره ف
ا٤بستحقْب للثواب ا٤بزحزحْب من العقاب فسبحانو ما ألطفو يريد الّلو ليبْب لكم، وعن 

النيب صلى الّلو عليو وآلو وسلم أنو تبل= }تبارؾ الذي بيده ا٤بلك{ حٌب بلغ قولو= }أيكم 
اـر الّلو أحسن عمبل{ ٍب قاؿ= )) أيكم أحسن عمبلً فهو أحسن عقبلً وأورع عن ٧ب

وأسرعهم ُب طاعة الّلو (( . قولو تعأب= }قل من حـر زينة الّلو الٍب أخرج لعباده والطيبات 
من الرزؽ قل ىي للذين آمنوا ُب ا٢بياة الدنيا خالصة يـو القيامة كذلك نفصل اآليات 
وأف  لقـو يعلموف قل إ٭با حـر ريب الفواحش ما ظهر منها وما بطن واإلٍب والبغي بغّب ا٢بق

[، قولو= 66تشركوا باهلل مآب ينزؿ بو سلطاناً وأف تقولوا على الّلو ما التعلموف{]األعراؼ= 
 زينة اهلل= أي من الثياب وكل ما يتجمل بو.والطيبات

من الرزؽ= أي ا٤بستلذات من ا٤بآكل وا٤بشارب واالستفهاـ لئلنكار ويدخل ٙبت الزينة 
أنواع ا٢بلي إال ما خص، ويدخل ُب الطيبات كلما أنواع ا٤بلبوس وتنظيف البدف والركوب و 



يستلذ ويشتهى من ا٢ببلؿ من أنواع ا٤بأكوالت وا٤بشروبات والتمتع بالنساء والطيب وغّب 
ذلك، وىذا مؤكد بنحو قولو تعأب= } يا أيها الذين آمنوا الٙبرموا طيبات ما أحل الّلو 

يسألونك ماذا أحل ٥بم قل أحل لكم لكم{. }يا أيها النيب ٓب ٙبـر ما أحل الّلو لك{، }
(= حدثنا ٧بمد عن أيب الطاىر، عن  الطيبات{، }اليـو أحل لكم الطيبات{، وُب )العلـو

أبيو، قاؿ= حدثِب أيب، عن أبيو، عن جده، عن علي عليو السبلـ قاؿ= جاء عثماف بن 
ـ خولة مظعوف إٔب النيب صلى الّلو عليو وآلو وسلم .. إٔب أف قاؿ= قد ٮبمت أف أحر 

زوجٍب؟ قاؿ صلى الّلو عليو وآلو وسلم= )) التفعل فإف العبد إذا أخذ بيد زوجتو كتب الّلو 
لو مائة حسنة و٧با عنو مائة سيئة، فإف قبلها كتب الّلو لو عشر حسنات و٧با عنو عشر 
سيئات، فإف أٓب هبا حضرهتم ا٤ببلئكة فإذا اغتسبل ٓب ٲبر ا٤باء على شعرة منهما إال كتب 

ّلو ٥بما هبا حسنة و٧با عنهما سيئة. وقاؿ ٤ببلئكتو= انظروا إٔب عبدي ىذين اغتسبل ُب ال
ىذه الليلة الباردة علما أين رهبما أشهدكم أين قد غفرت ٥بما فإف كاف ٥بما ُب وقعتهما 

تلك ولد فتقدمهما كاف شفيعاً ٥بما فإف تأخرٮبا كاف نوراً ٥بما، وإف ٓب يكن ٥بما ُب 
ما وصيف ُب ا١بنة، ٍب ضرب رسوؿ الّلو صلى الّلو عليو وآلو وسلم بيده وقعتهما كاف ٥ب

صدري ٍب قاؿ= ياعثماف الترغب عن سنٍب فإنو من رغب عن سنٍب عرضت لو ا٤ببلئكة 
يـو القيامة فصرفت وجهو عن حوضي (( انتهى. وعنو صلى الّلو عليو وآلو وسلم= )) إذا 

ر الّلو إليهما برٞبتو، وإذا أخذ بكفها وأخذت نظر العبد إٔب وجو زوجتو ونظرت إليو نظ
بكفو تساقطت ذنوهبما من خبلؿ أصابعهما، فإذا تغشاىا حفت هبما ا٤ببلئكة من األرض 
 إٔب عناف السماء، وكانت كل لذة وشهوة حسنات كأمثاؿ ا١بباؿ، فإذا ٞبلت كاف ٥با أجر

س ما أخفي ٥بم من قرة أعْب الصائم القائم اجملاىد ُب سبيل اهلل، فإذا وضعت ٓب تعلم نف
(( . وعنو صلى الّلو عليو وآلو وسلم أنو قاؿ= )) ىذا يـو ٝبعة جعلو الّلو عيداً للمسلمْب 

فاغتسلوا فيو ومن كاف عنده طيب فبل يضر أف ٲبس منو وعليكم بالسواؾ (( . وُب 
صنعو لئلخواف؟ حديث= قلنا يارسوؿ اهلل= أمن الكرب الدابة نركبها وا٢بلة نلبسها والطعاـ ن



قاؿ= )) ال، ولكن من سفو ا٢بق وغمص الناس (( . وعنو صلى الّلو عليو وآلو وسلم= )) 
ما اكتسب رجل كسباً أطيب من عمل بيده، وما أنفق الرجل على نفسو وأىلو وولده 
وخادمو فهو صدقة (( . وعنو صلى الّلو عليو وآلو وسلم= )) ٤با أسري يب إٔب السماء 

رأيت فيها قصراً من ياقوت يرى داخلو من خارجو وخارجو من داخلو من دخلت ا١بنة ف
( من در وزبرجد. فقلت= ياجربيل= ٤بن ىذا القصر؟ فقاؿ= ىذا ٤بن 4ضيائو وفيو بيتاً)

أطاب الكبلـ وأداـ الصياـ وأطعم الطعاـ وهتجد الليل والناس نياـ (( . قاؿ علي عليو 
)) ادف مِب يا علي فدنا منو، فقاؿ= أتدري من  السبلـ= وُب أمتك من يطيق ىذا؟ فقاؿ=

أطاب الكبلـ؟ قاؿ= الّلو ورسولو أعلم. قاؿ= من قاؿ= سبحاف الّلو وا٢بمدهلل وال إلو إال 
الّلو واهلل أكرب، تدري من أداـ الصياـ؟ قاؿ= الّلو ورسولو أعلم. قاؿ= من صاـ رمضاف وٓب 

لّلو ورسولو أعلم. قاؿ= من طلب لعيالو ما يفطر منو يوماً. تدري من أطعم الطعاـ؟ قاؿ= ا
يكف بو وجوىهم عن الناس. تدري من هتجد بالليل والناس نياـ؟ قاؿ= الّلو ورسولو أعلم. 
قاؿ= من ٓب ينم حٌب يصلي العشاء اآلخرة (( . ويعِب بالناس نياـ= اليهود والنصارى فإهنم 

ا ُب ا٢بياة{ يعِب غّب خالصة ٥بم يناموف فيما بينهما. ٍب قاؿ تعأب= }قل ىي للذين آمنو 
٤بشاركة غّبىم فيها بل ىي خالصة ٥بم يـو القيامة اليشاركهم فيها أحد. قاؿ علي عليو 

السبلـ= اعلموا عباد الّلو أف ا٤بتقْب ذىبوا بعاجل الدنيا وآجل اآلخرة فشاركوا أىل الدنيا ُب 
 دنياىم وٓب يشاركهم أىل

__________ 
 بالرفع. ٛبت ( ػ كذا ولعلو= بيت4)

الدنيا ُب آخرهتم، سكنوا الدنيا بأفضل ما سكنت وأكلوىا بأفضل ما أكلت فحظوا من 
الدنيا ٗبا حظي بو ا٤بَبفوف وأخذوا منها ما أخذه ا١ببابرة ا٤بتكربوف ٍب انقلبوا عنها بالزاد 

غدا ُب  ا٤ببلغ وا٤بتجر الرابح أصابوا لذة زىد الدنيا ُب دنياىم وتيقنوا أهنم جّباف الّلو
أخراىم، الترد ٥بم دعوة والينقص ٥بم نصيب من لذة. انتهى. وقاؿ تعأب = }إف الّلو مع 



الذين اتقو والذين ىم ٧بسنوف{ }إف رٞبة اهلل قريب من احملسنْب{ }للذين أحسنوا ُب 
ىذه الدنيا حسنة ولدار اآلخرة خّب{ }ومن يتق اهلل ٯبعل لو ٨برجا ويرزقو من حيث ال 

ا حـر ريب ٰبتسب{ }وم ن يتق اهلل ٯبعل لو من أمره يسرًا{ ٍُبَّ قاؿ تعأب= }قل إ٭بَّ
الفواحش{ أي ما تزايد قبحو ما خفي منها وما ظهر واإلٍب أي كل ذنب، وعنو صلى اهلل 
عليو وآلو وسلم= ال تسَبوا ا١بدرات بالثياب وإنو من نظر ُب كتاب أخيو بغّب إذنو فكأ٭با 

ف يكوف أقوى الناس فليتوكل على اهلل، ومن أحب أف يكوف ينظر ُب النار، ومن أحب أ
أكـر الناس فليتق اهلل، ومن أحب أف يكوف أغُب الناس فليكن ٗبا ُب يد اهلل أوثق منو ٗبا ُب 

يده أال أنبئكم بشراركم؟ قالوا= بلى يا رسوؿ اهلل، قاؿ= ))من نزؿ وحده ومنع رفده وجلد 
ا= نعم يا رسوؿ اهلل، قاؿ= ))من يبغض الناس عبده، أفأنبئكم بشر من ىذا ((؟ قالو 

ويبغضونو، أفأنبئكم بشر من ىذا ((؟ قالوا= نعم يارسوؿ اهلل. قاؿ= ))من ال يرجى خّبه 
وال يؤمن شره ((، ٍُبَّ قاؿ= ))إف عيسى ابن مرًن قاـ ُب قومو فقاؿ= يا بِب إسرائيل= ال 

لها فتظلموىم وال تظلموا وال تكافوا تكلموا با٢بكمة عند ا١بهاؿ فتظلموىا وال ٛبنعوىا أى
ظا٤باً فيبطل فضلكم عند ربكم، يا بِب إسرائيل= األمر ثبلثة= أمر تبْب رشده فاتبعوه، وأمر 

تبْب غيو فاجتنبوه، وأمر قد اختلف فيو فردوه إٔب اهلل ((. ٍُبَّ قاؿ تعأب= }والبغي بغّب 
عن الفحشاء وا٤بنكر والبغي. يا  ا٢بق{ وىو ظلم الناس أفرد لقبحو، قاؿ تعأب= }وينهى

ا بغيكم على أنفسكم{ وقد أمر  أيها الناس إ٭بَّ

تعأب بقتلو= }فقاتلوا الٍب تبغي حٌب تفيء إٔب أمر اهلل{، وعنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم= 
))ال ٙبل ا١بنة لعاص ((، وقاؿ علي عليو السبلـ البنو ا٢بسن عليو السبلـ= )ال تدعوف 

ة وإف دعيت إليها فأجب، فإف الداعي باغي والباغي مصروع(، وقاؿ= )يـو أحداً إٔب مبارز 
(، وقاؿ= )للظآب من الرجاؿ ثبلث  العدؿ على الظآب أشد من يـو ا١بور على ا٤بظلـو

عبلمات= يظلم من فوقو با٤بعصية ومن دونو بالغلبة ويظاىر القـو الظلمة( انتهى. ٍُبَّ قاؿ 
ٓب ينزؿ بو سلطاناً( أي حجة وبرىاناً والشرؾ أعظم الذنوب تعأب= }وإف تشركوا باهلل ما 



قاؿ تعأب= }إف اهلل ال يغفر أف يشرؾ بو ويغفر ما دوف ذلك ٤بن يشاء ومن يشرؾ باهلل 
فقد افَبى إٜباً عظيماً. ومن يشرؾ باهلل فقد ضل ضبلالً بعيدًا{ }لئن أشركت ليحبطن 

لسبلـ= )أال وإف الظلم ثبلثة= فظلم عملك{} إف الشرؾ لظلم عظيم{ وقاؿ علي عليو ا
ال يغفر وظلم اليَبؾ، وظلم مغفور اليطلب، فأما الظلم الذي اليغفر فالشرؾ باهلل تعأب 

إف اهلل ال يغفر أف يشرؾ بو، وأما الظلم الذي ال يَبؾ فظلم العباد بعضهم بعضاً، وأما 
شديد ليس ىو  الظلم الذي يغفر فظلم العبد نفسو عن بعض ا٥بنات، القصاص ىناؾ

جرحاً با٤بدى وال ضرباً بالسياط ولكنو ما يستصغر ذلك معو(. ٍُبَّ قاؿ تعأب= }وإف تقولوا 
على اهلل ما ال تعلموف{ من التحرًن وغّبه وُب ىذه داللة قوية على ٙبرًن القوؿ على اهلل 

لظاىر إالَّ بغّب علم بل قد قيل= إهنا من أقوى الدالئل على أف القوؿ بالتقليد باطل وىو ا
مع الضرورة فيقلد نصوص العلماء ال ما فرع عليها، فاآلية ىذه قاضية بالتحرًن ألنا ال 

نعلم أف ذلك قوؿ اهلل فاألحوط مع ضرورة التقليد اتباع النصوص فقط؛ إذ ليس بعد ٙبذير 
اهلل قاؿ تعأب= }وال تقولوا ٤با تصف ألسنتكم الكذب ىذا حبلؿ وىذا حراـ{، }ومن 

ن افَبى على اهلل كذبًا{ وقاؿ علي عليو السبلـ= )ال يفٍب الناس إالَّ من قرأ القرآف أظلم ٩ب
 وعلم الناسخ من ا٤بنسوخ وفقو السنة وعلم الفرائض

وا٤بواريث(، وقاؿ= )أوؿ القضاء ما ُب كتاب اهلل ٍُبَّ ما قالو الرسوؿ صلى اهلل عليو وآلو 
يوجد ذلك ُب كتاب اهلل وال ُب السنة وال فيما وسلم ٍُبَّ ما أٝبع عليو الصا٢بوف، وإف ٓب 

أٝبع عليو الصا٢بوف اجتهد اإلماـ ُب ذلك ال يألوا احتياطاً واعترب وقاس األمور بعضها 
ببعض فإذا تبْب لو ا٢بق أمضاه ولقاضي ا٤بسلمْب من ذلك ما إلمامهم( انتهى. ومع 

ن قلد وقد علم ا٤بقلد ا٢بكم، الضرورة فاألؤب اتباع النصوص الحتماؿ قياـ القاصر مقاـ م
وأما التخاريج فالَبؾ ٥با أحوط، وعنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم= ))من أخذ دينو عن 

التفكر ُب أالء اهلل تعأب وعن التدبر لكتابو والتفهم لسنٍب زالت الرواسي وٓب يزؿ ومن أخذ 
، وكاف من دين اهلل دينو عن أفواه الرجاؿ وقلدىم فيو ذىبت بو الرجاؿ من ٲبْب إٔب مشاؿ



على أعظم زواؿ (( انتهى. فالتخريج ليس بقوؿ للمخرج لو وال مذىب للمخرج، فليس لو 
مستند يرجع إليو، أما إذا قيل إنَّو عن رسوؿ اهلل فبل يبعد أف ُب ذلك إٍب مع التعمد لقولو 

و٤با سبق  صلى اهلل عليو وآلو وسلم= ))من قاؿ علي ما ٓب أقل فليتبوأ مقعده من النار ((
وعنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم= ))إف اهلل ال ينتزع العلم من الناس انتزاعاً ليس ينتزعو منهم 
ولكن يقبض العلماء، فإذا قبض العلماء اٚبذوا الناس رؤساء جهاالً يسألوف فيستحيوف أف 

 (.4يقولوا ال نعلم فضلوا وأضلوا (()
__________ 

 ٛبت. 95( ػ رواه ُب مشس األخبار ص 4)

قولو تعأب= }ادعوا ربكم تضرعاً وخفية إنَّو ال ٰبب ا٤بعتدين وال تفسدوا ُب األرض بعد 
[ تضرعاً 89إصبلحها وادعوه خوفاً وطمعاً إف رٞبة اهلل قريب من احملسنْب{]األعراؼ= 

أي تذلبًل، وخفية أي سراً، ا٤بعتدين أي ُب الدعاء بالتشدؽ ورفع الصوت، وال تفسدوا أي 
صي والظلم، بعد إصبلحها ببعث الرسل، وخوفاً أي من عقابو، وطمعاً أي ُب ثوابو با٤بعا

ورٞبتو وخوفاً من الرد وطمعاً ُب اإلجابة واحملسنْب ا٤بطيعْب وتذكّب قريب ا٤بخرب بو عن 
رٞبة إلضافتها إٔب اهلل تعأب أمًب اهلل على عباده ا٤بؤمنْب بأمره ٥بم بالدعاء واألذف فيو 

ابة فسبحانو ما ألطفو فتح لك باب الدعاء ُب أي حاجة دنيوية أو أخروية ووعدىم اإلج
وٓب يلجيك إٔب من يشفع لك إليو فاقرع الباب إف كنت من ذوي األلباب }أمن ٯبيب 
ا٤بضطر إذا دعاه ويكشف السوء{ }أدعوين أستجب لكم{ }أجيب دعوة الداع إذا 

أحد الدعاء فمنع اإلجابة إف اهلل  دعاف{، وعنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم= ))ما أعطى
تعأب يقوؿ= }ادعوين أستجب لكم{، وعنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم= ))من أدى فريضة 
فلو عند اهلل دعوة مستجابة ((، وعنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم= ))والذي نفس ٧بمد بيده 

رب ٗبالو ُب لدعاء الرجل بعد صبلة الفجر إٔب طلوع الشمس أ٪بح ُب ا٢باجة من الضا
األرض ((، وقاؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم= ))ما من مؤمن يدعو بدعوة إالَّ استجيب لو 



فإف ٓب يعطها ُب الدنيا أعطيها ُب اآلخرة (( وقولو صلى اهلل عليو وآلو وسلم= ))إف الدعاء 
ميتة يرد القضاء وإف الرب يزيد ُب العمر، وإف ا٢بج لينفي الفقر، وإف صدقة النهار تدفع 

السوء، وإف صدقة الليل تطفي غضب الرب تبارؾ وتعأب ((، وقاؿ صلى اهلل عليو وآلو 
وسلم= ))الدعاء سبلح ا٤بؤمن وعمود الدين وزين ما بْب السموات واألرض ((، وعنو 

صلى اهلل عليو وآلو وسلم= ))ٟبس دعوات مستجابات= دعوة ا٤بظلـو حٌب ينتصر، ودعوة 
اجملاىد حٌب يقفل، ودعوة ا٤بريض حٌب يربأ ودعوة األخ ألخيو ا٢باج حٌب يصدر، ودعوة 

 بظهر الغيب

وأسرع ىذه الدعوات إجابة دعوة األخ ألخيو بظهر الغيب ((، وقاؿ صلى اهلل عليو وآلو 
وسلم= ))من أحب أف تستجاب دعوتو فليطيب مكسبو ((، وعنو صلى اهلل عليو وآلو 

يعمل الدىر الطويل على ا١بادة من جواد ا١بنة  وسلم= ))سلوا اهلل السداد فإف الرجل قد
فبينا ىو كذلك دؤبا دؤبا إذ انربت لو ا١بادة من جواد النار فيعمل عليها ويتوجو إليها فبل 
يزاؿ دؤبا دؤبا حٌب ٱبتم لو هبا فيكوف من أىلها، وإف الرجل قد يعمل الدىر الطويل على 

إذ انربت لو ا١بادة من جواد ا١بنة فيعمل ا١بادة من جود النار فبينا ىو كذلك دؤبا دؤبا 
عليها ويتوجو إليها فبل يزاؿ دؤبا دؤبا حٌب ٱبتم لو هبا ((، وعنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم= 
))ال يرد الدعاء بْب األذاف واإلقامة ((، وقاؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم= ))إذا أراد أحدكم 

لناس كلهم وال يكوف لو رجا إالَّ عند اهلل، فإذا أال يسأؿ ربو شيئاً إالَّ أعطاه فلييئس من ا
علم اهلل ذلك من قلبو ٓب يسألو شيئاً إالَّ أعطاه، أال فحاسبوا أنفسكم قبل أف ٙباسبوا فإف 
ُب القيامة ٟبسْب موقفاً كل موقف مقاـ ألف سنة ٍُبَّ تبل ىذه اآلية= }ُب يـو كاف مقداره 

)إف ىذه القلوب ٛبل كما ٛبل األبداف فابتغوا  ٟبسْب ألف سنة{، وقاؿ علي عليو السبلـ=
٥با طرائف ا٢بكمة(، وقاؿ= )ادفعوا أمواج الببلء بالدعاء فإنو سبلح األنبياء(، وقاؿ= ))إف 
للقلوب شهوة وإقباالً وإدباراً فأتوىا من قبل شهوهتا وإقبا٥با فإف القلب إذا كره عمي( وقاؿ 

ينو بأنو برئ من حوؿ اهلل وقوتو، فإذا حلف هبا  عليو السبلـ= )حلفوا الظآب إذا أردًب ٲب



كاذباً عوجل وإذا حلف باهلل الذي ال إلو إالَّ ىو ٓب يعاجل ألنَّو قد وحده سبحانو( وقاؿ 
عليو السبلـ= )قليل تدـو عليو أرجاء من كثّب ٩بلوؿ( وقاؿ= )ما ا٤ببتلي الذي قد اشتد بو 

 يأمن الببلء( وقاؿ البنو ٧بمد= )يا بِب أين الببلء بأحوج إٔب الدعاء من ا٤بعافا الذي ال
أخاؼ عليك الفقر فاستعذ باهلل منو فإف الفقر منقصة للدين مدىشة للعقل داعية 

 للمقت( وقاؿ

عليو السبلـ= )إذا كانت لك إٔب اهلل حاجة فابدأ ا٤بسألة بالصبلة على النيب صلى اهلل عليو 
من أف يسأؿ حاجتْب فيقضي إحداٮبا وٲبنع  وآلو وسلم، ٍُبَّ اسأؿ حاجتك فإف اهلل أكـر

األخرى(، وقاؿ عليو السبلـ= )من أصلح سريرتو أصلح اهلل عبلنيتو ومن عمل لدينو كفاه 
اهلل أمر دنياه ومن أحسن فيما بينو وبْب اهلل كفاه اهلل ما بينو وبْب الناس( وقاؿ عليو 

 ومن شكاىا إٔب كافر فكأ٭با السبلـ= )من شكا ا٢باجة إٔب ا٤بؤمن فكأ٭با شكاىا إٔب اهلل
شكا اهلل( وقاؿ عليو السبلـ= )أربعة ال ترد ٥بم دعوة= اإلماـ العادؿ والوالد لولده وا٤بظلـو 

والرجل يدعوا ألخيو بظهر الغيب(، وقاؿ عليو السبلـ= )الدعاء سبلح ا٤بؤمن(، وقاؿ عليو 
بلـ ديناً وٗبحمد صلى اهلل السبلـ= )من قاؿ ُب موطن قبل وفاتو= رضيت باهلل ربا وباإلس

عليو وآلو وسلم نبياً وبعلي وبأىل بيتو أولياء كاف لو سَباً من النار، وكاف معنا غداً ىكذا ػ 
 وٝبع بْب أصبعيو ػ(، وعن علي عليو السبلـ= ) الداعي ببل عمل كالرامي ببل وتر(.

[ أي >>سروف{ ]األعراؼ= قولو تعأب= }أفأمنوا مكر اهلل فبل يأمن مكر اهلل إالَّ القـو ا٣با
استدراجو إياىم بالنعمة وأخذىم بغتة، وقاؿ علي عليو السبلـ= )إذا وصلت إليكم أطراؼ 
النعم فبل تنفروا قصاىا بقلة الشكر(، وقاؿ عليو السبلـ= )يا ابن آدـ إذا رأيت ربك يتابع 

در عند اهلل عليك نعمة وأنت تعصيو فاحذره(، وقاؿ عليو السبلـ= )الوفاء ألىل الغدر غ
والغدر بأىل الغدر وفاء عند اهلل كم من مستدرج باإلحساف إليو ومغرور بالسَب عليو 

ومفتوف ٕبسن القوؿ فيو وما ابتلي اهلل سبحانو أحداً ٗبثل إالَّ مبل لو( وقاؿ عليو السبلـ= 
)رب منعم عليو مستدرج بالنعماء ورب مبتلي مصنوع لو بالبلوى(، وقاؿ عليو السبلـ= 



يها الناس لّبكم اهلل من النعمة أجلْب كما يراكم من النقمة فرقْب إنَّو من وسع عليو ُب )أ
ذات يده فلم ير ذلك استدراجاً فقد أمن ٨بوفاً ومن ضيق عليو ُب ذاتو يده فلم ير ذلك 

 اختباراً فقد ضيع مأموالً(.

ن الشيطاف نزغ قولو تعأب= }خذ العفو وأمر بالعرؼ وأعرض عن ا١باىلْب وأما ينزغنك م
[ معُب خذ العفو وأمر بالعرؼ ىو أدب من 533فاستعذ باهلل إنَّو ٠بيع عليم{]األعراؼ= 

اهلل لنبيو صلى اهلل عليو وآلو وسلم، ٝبعت ىذه األحرؼ اليسّبة من األدب ما فيو حكمة 
عظيمة ٤بن عقلها وأقبل عليها بفكره؛ ألف قولو= }خذ العفو{ يدؿ على احتماؿ الشرور 

 كثّب من قبائح األمور وأخذ السهل من أخبلؽ الناس، وقولو= }وأمر بالعرؼ{ يدؿ وسَب
على األمر با٣بّبات والزجر عن ٝبيع القبائح، ٍُبَّ قاؿ= }وأعرض عن ا١باىلْب{ فدؿ 

بذلك على ألطف ا٤بواعظ وىي ا٥بجرة ا١بميلة لسفهاء الربية وسفلها فانظر ما ُب ىذه 
تدبّب والربكات والسبلمة، وقد قيل= ليس ُب القرآف آية الكلمات من ا٢بكمة وحسن ال

أٝبع ٤بكاـر األخبلؽ منها و٥با ما يؤكدىا ُب القرآف }وْأمر با٤بعروؼ وانو عن ا٤بنكر واصرب 
على ما أصابك إف ذلك من عز األمور{ }وإذا خاطبهم ا١باىلوف قالوا سبلمًا{ }سبلـ 

لسبلـ لعمالو= )ال تبتعن للناس ُب ا٣براج  عليكم ال نبتغي ا١باىلْب{، وقاؿ علي عليو ا
كسوة شتاء وال صيف وال دابة يعملوف عليها وال عبداً وال يضربن أحدا سوطاً ٤بكاف درىم 

وال ٲبس ماؿ أحد مصل وال معاىد(، وقاؿ عليو السبلـ ُب عهده لؤلشَب= )أشعر قلبك 
ن وإما نظّب لك ُب ا٣بلق الرٞبة للرعية واحملبة واللطف فإهنم صنفاف إما أخ لك ُب الدي

يفرط منهم الزلل وتعرض ٥بم العلل ويؤتى على أيديهم ُب العمد وا٣بطأ فأعطهم من عفوؾ 
وصفحك مثل الذي ٙبب أف يعطيك اهلل من عفوه وصفحو وال تندمن على عفو وال 

تسرعن إٔب بادرة وجدت عندىا مندوحة وتقرب من الغّب( وقاؿ عليو السبلـ= )العلم فدـ 
السفيو والعفو زكاة الظفر أغض على القذاء واألٓب ترض أبداً، من الف عوده كثفت ( 4)

أغصانو، من أشرؼ أفعاؿ الكرًن غفلتو عما يعلم وبا٢بلم عن السفيو يكثر األنصار عليو، 



 ازجر ا٤بسيء بثواب احملسن، التودد نصف العقل، من
__________ 

 ت ٨بتار( ػ رجل فدـ أي عييٌّ ثقيل بْب الفدامة. ٛب4)

جعل ا٤براء ديناً ٓب يصبح ليلو من أسرع إٔب الناس ٗبا يكرىوف قالوا فيو ما ال يعلموف، 
ىانت عليو نفسو من أمر عليها لساهنا، البشاشة حبالة ا٤بودة واالحتماؿ قرب العيوب، ومن 

ويد رضي عن نفسو كثر الساخط عليو، أقيلوا ذوي ا٤بروات عثراهتم فما يعثر منهم عاثر إالَّ 
اهلل بيده يرفعو( وقاؿ عليو السبلـ= )وما أعماؿ الرب كلها وا١بهاد ُب سبيل اهلل عند األمر 
با٤بعروؼ والنهي عن ا٤بنكر إال كنفثة ُب ٕبر ١بي، وإف األمر با٤بعروؼ والنهي عن ا٤بنكر 
{ ال يقرباف من أجل وال ينقصاف من رزؽ(. ٍُبَّ قاؿ تعأب= }وإما ينزغنك من الشيطاف نزغ
أي ينخسنك عنو ٬بس بأف ٰبملك بوسوستو على خبلؼ ما أمرت بو فاستعذ باهلل أي 

( حْب يغريهم على ا٤بعاصي وإغراء 4استجر بو وال تطعو والنزغ الغرز والنحس كاف ينخل)
الغضب أنَّو ٠بيع الستعاذتك عليم بوسوستو وٗبصا٢بكم(، وعنو صلى اهلل عليو وآلو 

ا النساء واتقوا الغضب فإنو ٝبرة تتوقد ُب جوؼ ابن آدـ، أال وسلم= ))اتقوا الدنيا واتقو 
تروف إٔب انتفاخ أوداجو وٞبرة عينيو فإذا أحس أحدكم بشيء من ذلك فليذكر اهلل سبحانو 

((، وعنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم= ))خيار أمٍب ىم الذي إذا غضبوا رجعوا ((، وعنو 
قعد فإذا ٓب يذىب فاضطجع فإف ذلك يذىب صلى اهلل عليو وآلو وسلم= ))إذا غضبت فا

عنك إف شاء اهلل ((، وقاؿ علي عليو السبلـ للحسن عليو السبلـ= )يا بِب احفظ عِب 
أربعاً= ال يضرؾ ما عملت معهن شيء، اعلم أف أغُب الغناء العقل وأكرب الفقر ا٢بمق، 

ق فإنو يريد وأوحش الوحشة العجب وأكرب من ا٢بسب حسن ا٣بلق وإياؾ ومصادقة األٞب
أف ينفعك فيضرؾ وإياؾ ومصادقة الكذاب فإنو يقرب عليك البعيد ويباعد عنك القريب 
وإياؾ ومصادقة البخيل فإنو يقعد عندؾ أحوج ما تكوف إليو، وإياؾ ومصادقة الفاجر فإنو 

 يبيعك بالتافو اليسّب(.



__________ 
 ( ػ كذا.4)

ة ودوف ا١بهر من القوؿ بالغدو واآلصاؿ قولو تعأب= }واذكر ربك ُب نفسك تضرعاً وخيف
[ قولو ُب نفسك وىو الذكر القليب وىو شغل 538وال تكن من الغافلْب{]األعراؼ= 

القلب ُب التفكر ُب جبلؿ اهلل وقدرتو وعظمتو وسلطانو وعدلو وتوحيده ووعده ووعيده، 
اب للنيب تضرعاً وىو التذلل وا٣بضوع وا٣بشوع، وخيفة أي خيفة منو تعأب، وىذا خط

صلى اهلل عليو وآلو وسلم وحكمو عاـ للمكلفْب، ودوف ا١بهر أي الذكر السر فبل ٘بهر  
كقولو تعأب= }ادعوا ربكم تضرعاً وخفية{ ودلت اآليتْب أف السر أفضل من ا١بهر بالغدو 
واآلصاؿ أوائل النهار وأواخره، وذكر ىذين الوقتْب لفضلهما وقد ذكرٮبا تعأب ُب غّب ىذا 

ة وأصيبًل{ }بكرة وعشيا{ واآلصاؿ ما بْب العصر وا٤بغرب ٝبع أصيل، وال تكن من }بكر 
الغافلْب عن ذكره فتنساه )اذكروين أذكركم واشكروا ٕب وال تكفروف{ }والذاكرين اهلل كثّباً 

والذاكرات أعد اهلل ٥بم مغفرة وأجراً عظيما{} يا أيها الذين آمنوا اذكروا اهلل ذكراً كثّباً 
بكرة وأصيبًل{، وعن علي عليو السبلـ= )إف ا٤بؤمن إذا نظر اعترب وإذا سكت وسبحوه 

تفكر وإذا تكلم ذكر وإذا استغُب شكر وإذا أصابو شدة صرب فهو قريب الرضى بعيد 
السخط يرضيو من اهلل عز وجل اليسّب، نيتو ُب ا٣بّب مغموسة، ينوي كثّباً من ا٣بّب 

يعمل بو(، وعنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم= ))من  فيتلهف على ما فاتو من ا٣بّب كيف ٓب
انتبو من فراشو فقاؿ= أشهد أف ال إلو إالَّ اهلل آمنت باهلل وكفرت بالطاغوت غفرت لو 

ذنوبو ((، وعنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم= ))ذكر اهلل أفضل من الصدقة والصدقة أفضل 
٤بؤيد باهلل بسنده عنو صلى اهلل عليو من الصياـ والصياـ جنة من النار ((، وروي ُب أمإب ا

وآلو وسلم= قاؿ= ))لقنوا موتاكم شهادة أف ال إلو إالَّ اهلل فإهنا هتدـ ا٣بطايا (( فقالوا=  
كيف ىي لؤلحياء؟ فقاؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم= ))فهي أىدـ وأىدـ ((، وقاؿ صلى 

 اهلل عليو وآلو وسلم= ))من أكثر من ذكر اهلل أحبو اهلل ((.



قولو تعأب= }إ٭با ا٤بؤمنوف الذي إذا ذكر اهلل وجلت قلوهبم وإذا تليت عيهم آياتو زادهتم 
إٲباناً وعلى رهبم يتوكلوف، الذي يقيموف الصبلة و٩با رزقناىم ينفقوف أولئك ىم ا٤بؤمنوف 

ا للحصر أي الكاملوف ُب 7حقاً ٥بم درجات عند رهبم ومغفرة ورزؽ كرًن{]األنفاؿ=  [ إ٭بَّ
اف ٥بم صفات ٟبس= األؤب= إذا ذكر اهلل وجلت قلوهبم أي خافت وفزعت يعِب اإلٲب

فزعت لذكر اهلل استعظاماً لو وهتيباً من جبللو وعز سلطانو وبطشو بالعصاة وعقابو وىذا  
كقولو= }تقشعر منو جلود الذين ٱبشوف رهبم. والذين ىم من عذاب رهبم مشفقوف{، 

عأب= }ٍب تلْب جلودىم وقلوهبم إٔب ذكر اهلل{ إذ ىذا وىذا الذكر خبلؼ الذكر ُب قولو ت
ا ىو ٤با سبق من  لفتح النفس وشرح الصدر ٗبعرفة التوحيد وذكر رٞبتو وثوابو والوجل إ٭بَّ

ا٣بوؼ من عقابو بل ىذاف الوصفاف قد اجتمعا ُب قولو تعأب= }تقشعر منو جلود الذي 
اهلل{، عند رجاء ثوابو. الثانية= قولو= }وإذا ٱبشوف رهبم ٍُبَّ تلْب جلودىم وقلوهبم إٔب ذكر 

تليت عليهم آياتو زادهتم إٲبانًا{ فيتدبر عند تبلوتو ليعرؼ ما أمر بو وما هني عنو وما وعد 
بو وتوعد ليزداد إٲباناً إٔب إٲبانو ويتدبر اآليات ا٤بثّبة لدفائن العقوؿ لتحصل الزيادة. الثالثة= 

{فبل يفوضوف أمورىم إالَّ إليو، قاؿ علي عليو السبلـ ُب قولو تعأب= }وعلى رهبم يتوكلوف
وصيتو للحسن= )وأ١بئ نفسك ُب األمور كلها إٔب إ٥بك فإنك لتوجهها إٔب كهف حريز 
واخلص ا٤بسألة لربك فإنو بيده العطاء وا٢برماف وأكثر االستخارة(، وعنو صلى اهلل عليو 

ياالً على ا٤بسلمْب ((، وقاؿ علي للحسن وآلو وسلم= ))كفى با٤برء إٜباً أف يكوف كبلً وع
عليهما السبلـ= )خذ من الدنيا ما آتاؾ وتؤب عما تؤب عنك وإف أنت ٓب تفعل فأٝبل ُب 

الطلب(. الرابعة= قولو }الذين يقيموف الصبلة{ أي يفعلوهنا كاملة ُب أوقاهتا. ا٣بامسة= 
أب بْب أعماؿ القلوب من ا٣بشية قولو تعأب= }و٩با رزقناىم ينفقوف{ الزكاة وغّبىا ٝبع تع

 واإلخبلص والتوكل وبْب أعماؿ

ا١بوارح من الصبلة والصدقة، ٍُبَّ أثبت تعأب ٤بن ىذه صفتو أمور أربعة= األؤب قولو تعأب= 
}أولئك ىم ا٤بؤمنوف حقًا{ أي ىم ا٤بؤمنوف با٢بقيقة. الثاين= قولو تعأب= }٥بم درجات 



منزلة.الثالث قولو }ومغفرة{ أي سَب لذنوهبم. الرابع=  عند رهبم{ أي شرؼ وكرامة وعلو
قولو= }ورزؽ كرًن{ يعِب نعيم ا١بنة ٥بم منافع حسنة دائمة على سبيل التعظيم. واعلم 

وفقنا اهلل وإياؾ أف اإلٲباف الشرعي ليس مقصوراً على التصديق فقط ٥بذه اآلية وغّبىا ُب 
ب الكبائر، وعنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم= القرآف فبل بد مع ذلك من فعل الواجبات و٘بن

}ا٤بسلم من سلم ا٤بسلموف من يده ولسانو، وا٤بهاجر ما ىجر ما هني عنو ((، وعنو صلى 
اهلل عليو وآلو وسلم= ))ا٢بياء شعبة من اإلٲباف ((، وعنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم= 

ر ٓب يتعاطا ما ليس لو ))ثبلث من كن فيو فقد استكمل خصاؿ اإلٲباف= من الذي إذا قد
ٕبق، ومن الذي إذا رضي ٓب يدخلو رضاه ُب باطل، ومن الذي إذا غضب ٓب ٱبرجو غضبو 
من ا٢بق ((، وعنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم= ))ا٤بؤمن من أمنو الناس ((، وعنو صلى اهلل 

قاؿ جابر=  عليو وآلو وسلم= ))اإلسبلـ بدأ غريباً وسيعود غريباً كما بدأ فطوىب للغرباء ((
ومن ىم يا رسوؿ اهلل؟ قاؿ= ))الذي يصلحوف عند فساد الناس ((، وعنو صلى اهلل عليو 

وآلو وسلم= ))ال إٲباف ٤بن ال أمانة لو وال دين ٤بن ال عهد لو ((، وعنو صلى اهلل عليو وآلو 
 وسلم= ))ال تعجبوا بإسبلـ امرئ حٌب تعرفوا عقدة قلبو (( واستقبل رسوؿ اهلل صلى اهلل
؟ قالوا= مؤمنوف يا رسوؿ اهلل قاؿ= وما بلغ من  عليو وآلو وسلم قـو فقاؿ= ))من القـو

إٲبانكم؟ قالوا= الصرب عند الببلء والشكر عند الرخاء والرضاء بالقضاء. فقاؿ رسوؿ اهلل 
صلى اهلل عليو وآلو وسلم= حكماء حلماء كادوا من الفقو أف يكونوا أنبياء إف كنتم كما 

تبنوا ما ال تسكنوف وال ٘بمعوا ما ال تأكلوف واتقوا اهلل الذي إليو ترجعوف{، تصفوف فبل 
 وعنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم= ))ال يزين الزاين

وىو مؤمن وال يشرب ا٣بمر وىو مؤمن، قيل يا رسوؿ اهلل= كيف نصنع إذا وقع شيئاً من 
مؤمناً ((، وسئل علي عليو ذلك؟ قاؿ= إف راجع التوبة راجعو اإلٲباف فإف ٓب يتب ٓب يكن 

السبلـ عن اإلٲباف فقاؿ= ))اإلٲباف على أربع دعائم= على الصرب واليقْب والعدؿ وا١بهاد، 
فالصرب منها على أربع شعب= على الشوؽ والشفق والزىد والَبقب، فمن اشتاؽ إٔب ا١بنة 



تهاف سبل عن الشهوات ومن أشفق من النار اجتنب احملرمات ومن زىد ُب الدنيا اس
با٤بصيبات ومن ارتقب ا٤بوت سارع إٔب ا٣بّبات واليقْب منها على أربع شعب= على تبصرة 
الفطنة وتأوؿ ا٢بكمة وموعظة العربة وسنة األولْب، فمن تبصر ُب الفطنة تبينت لو ا٢بكمة 

ومن تبينت لو ا٢بكمة عرؼ العربة ومن عرؼ العربة فكأ٭با كاف ُب األولْب، والعدؿ منها 
ع شعب= على غايص الفهم وغور العلم وزىرة ا٢بكم ورساخة ا٢بلم، فمن فهم على أرب

علم غور العلم ومن علم غور العلم صدر عن شرائع ا٢بكم ومن حلم ٓب يفرط ُب أمره 
وعاش ُب الناس ٞبيداً وا١بهاد منها على أربع شعب= على األمر با٤بعروؼ والنهي عن 

قْب، فمن أمر با٤بعروؼ شد ظهور ا٤بؤمنْب ومن ا٤بنكر والصدؽ ُب ا٤بواطن وشنئاف الفاس
هنى عن ا٤بنكر أرغم أنوؼ ا٤بنافقْب ومن صدؽ ُب ا٤بواطن قضى ما عليو ومن شنأ 

الفاسقْب وغضب هلل غضب اهلل لو وأرضاه يـو القيامة(، وقاؿ علي عليو السبلـ= )ألنسنب 
م ىو اليقْب واليقْب ىو اإلسبلـ نسبة ٓب ينسبها أحد قبلي= اإلسبلـ ىو التسليم والتسلي

التصديق والتصديق ىو اإلقرار واإلقرار ىو األداء واألداء ىو العمل( وقاؿ عليو السبلـ= 
)ال يصدؽ إٲباف عبد حٌب يكوف ٗبا ُب يد اهلل سبحانو أوثق منو ٗبا ُب يده(، وقاؿ عليو 

أمامة أف رجبًل السبلـ= )اإلٲباف معرفة بالقلب وإقرار باللساف وعمل باألركاف( وعن أيب 
سأؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم ما اإلٲباف فقاؿ= ))إذا سرتك حسنتك وساءتك 

سيئتك فأنت مؤمن ((، قاؿ= فما اإلٍب؟ قاؿ= ))إذا حك ُب نفسك شيء فدعو ((. 
 واعلم أف التوكل ىو

= ))إذا أراد االعتصاـ باهلل دوف خلقو ُب معيشة وغّبىا، وقد قاؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم
أحدكم أف ال يسأؿ ربو شيئاً إالَّ أعطاه فلييأس من الناس كلهم وال يكوف لو رجاء إالَّ عند 

اهلل(، وقاؿ عليو السبلـ= )ال يرجوف أحد إالَّ ربو(، فطلب ا٤بعيشة على ثبلثة أقساـ= 
التناوؿ من األؤب= أف األؤب لصاحب العبادة وا٤بشتغل بَببية العلم وطلبو والقضاة و٫بوىم 

أمواؿ ا٤بصاّب وترؾ التكسب لرزؽ علي عليو السبلـ لشريح من بيت ا٤باؿ على اشتغالو 



بالقضاء و٫بوه. الثاين= حيث ٓب يتأتا التناوؿ فإف كانوا واثقْب من أنفسهم بعدـ انتظار 
الناس من يتصدؽ عليهم وال رجاء ٥بم فيهم فبل بأس بَبكو مع استعماؿ الصرب وعليو 

علي عليو السبلـ= )وعامل عمل ُب الدنيا ٤با بعدىا فجاءه الذي لو من أمر  ٰبمل قوؿ
الدنيا بغّب عمل فأحرز ا٢بظْب معاً وملك الدارين ٝبيعاً(، وقولو وقد سئل= لو سد على 
رجل باب بيتو وترؾ فيو من أين كاف يأتيو رزقو؟ فقاؿ= )من حيث يأتيو أجلو(، وقولو= 

 عما تؤب عنك فإف أنت ٓب تفعل فاٝبل ُب الطلب، وقولو= )خذ من الدنيا ما أتاؾ وتؤب
الرزؽ رزقاف= فرزؽ تطلبو ورزؽ يطلبك فإف ٓب تأتو أتاؾ(، و٩با ورد ُب األدعية والرواتب من 

ٙبصيل الرزؽ هبا وقد سبق شيء من ذلك. الثالث= ما عداٮبا األؤب لو التوكل بطلب 
صلى اهلل عليو وآلو وسلم= ))كفى با٤برء إٜباً أف ا٤بعيشة لو ولعولو بالكد وعليو ٰبمل قولو 

يضيع من يعوؿ أو يكوف عياالً على الناس ((، وقولو صلى اهلل عليو وآلو وسلم= ))كفى 
با٤برء إٜباً أف يكوف كبًل وعياالً على ا٤بسلمْب ((، وقوؿ علي عليو السبلـ= )ال تتكسل ُب 

قولو عليو السبلـ= )للمؤمن ثبلث معيشتك على كسب غّبؾ تنتظر مٌب يتصدؽ عليك(، و 
ساعات فساعة يناجي فيها ربو، وساعة يرـُ فيها معاشو، وساعة ٱبلي بْب نفسو ولذهتا 

فيما ٰبمل وٰبمل وىو فعل سادات األمة وأعياف الصحابة والتابعْب(، وعنو صلى اهلل عليو 
 وآلو وسلم= ))اليد العليا خّب من اليد السفلى ((، وعنو صلى

و وآلو وسلم= ))كاف ُب صحف إبراىيم= وعلى العاقل أف ال يكوف ضاعناً إالَّ اهلل علي
لثبلث تزود ٤بعاد، أو مرمة ٤بعاش، أو لذة ُب غّب ٧بـر ((، وإذ ىو جهاد لقوؿ علي عليو 

السبلـ= )االكتساب من ا٢ببلؿ جهاد، وإنفاقك إياه على عيالك وأقاربك صدقة، ولدرىم 
ة من غّبه(. وللتكسب شروط= منها= ٘بنب ا٢براـ ومنها حبلؿ من ٘بارة أفضل من عشر 

حسن النية ليفوز باألجر، لقولو صلى اهلل عليو وآلو وسلم= ))ٙبت ظل العرش يـو ال ظل 
إالَّ ظلو رجل خرج ضارباً ُب األرض يطلب من فضل اهلل يعود بو على عيالو ((، و٤با سئل 

))عمل الرجل بيده، وكل بيع مربور  صلى اهلل عليو وآلو وسلم= أي الكسب أفضل؟ قاؿ=



فإف اهلل ٰبب ا٤بؤمن احملَبؼ، ومن كد على عيالو كاف كاجملاىد ُب سبيل اهلل ((، وقوؿ علي 
عليو السبلـ= )من طلب الدنيا حبلالً تعطفاً على والد أو ولد أو زوجة بعثو اهلل ووجهو  

))ما أنفق الرجل على نفسو كالقمر ليلة البدر(، وقوؿ النيب صلى اهلل عليو وآلو وسلم= 
وأىلو وولده وخادمو فهو صدقو ((، و٫بو ذلك. ومنها االستعانة بالرواتب واألدعية ُب 

التيسّب والسبلمة من نصبو، ومنها التوكل على اهلل ُب ذلك والشكر على حصوؿ ا٢ببلؿ 
كما سبق. والتصرب على ا٢برماف ويرضى ٗبا قسم لو ويعتقد أف ما فات أنَّو مصلحة واختيار  

ومنها= استعمالو القصد ُب ا٤بعيشة لقولو صلى اهلل عليو وآلو وسلم= ))من اقتصد ُب 
معيشتو رزقو اهلل ((، وقوؿ علي عليو السبلـ= )ما عاؿ امرء اقتصد(. ومنها= أف ال يكوف 

ٮبو ا١بمع ٤بن ٱبلف والطمع بل يكوف ٮبو اآلخرة والببلغ من القوت على حسب قل 
يتفرغ من ٮبـو الدنيا ويزىد نفسو ُب الدنيا ليسَبيح ُب الدارين وال يبإب إالَّ العوؿ وكثرىم و 

ٗبا فات من دينو، وما يقربو إٔب خالقو وليتفهم ما سأذكره عن النيب والوصي صلى اهلل 
عليهما، قاؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم= ))خذ من ا٢ببلؿ ما شئت إذا أمكنك وجانب 

 ى اهلل عليو وآلو وسلم= ))من سره أف يلحقِب فليكن زادها١بمع والطمع ((، وقاؿ صل

من الدنيا كزاد الراكب ((، وقاؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم= ))من أصبح معافاً ُب بدنو 
آمناً ُب سربو وعنده قوت يومو فكأ٭با حيزت لو الدنيا، يابن جعشم= يكفيك منها ما سد 

ؾ، وإف كانت دابة تركبها فتم وما جوعتك، ووارى عورتك وإف كانت بيت تواريك فذا
فوؽ اإلزار حساب عليك ((، وقاؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم= ))إف هلل خواصاً فيسكنهم 

الرفيع من ا١بنات كانوا أعقل الناس، قلنا يا رسوؿ اهلل= كيف كانوا أعقل الناس؟ قاؿ=  
لدنيا وفضو٥با، كانت مهمتهم ا٤بسابقة إٔب رهبم وا٤بسارعة إٔب ما يرضيو وزىدوا ُب ا

ورياستها ونعيمها وىانت عليهم فصربوا قليبلً واسَباحوا طويبلً ((، وقاؿ صلى اهلل عليو 
وآلو وسلم= ))أيها الناس، أما تستحيوف؟ قالوا= مم يا رسوؿ اهلل؟ قاؿ= ٘بمعوف ماال 

تأكلوف، وتبنوف ماال تعمرونو وتؤملوف ماال تدركوف، أفبل تستحيوف من ذلك؟ ((، وقاؿ 



علي عليو السبلـ= )خذ من الدنيا ما أتاؾ وتؤب عما تؤب عنك فإف أنت ال تفعل فاٝبل 
ُب الطلب(، وقاؿ= )من عمل لدينو كفاه اهلل أمر دنياه(، وقاؿ= )ليس بلد أحق بك من 

بلد خّب الببلد ما ٞبلك(، وقاؿ= )يا ابن آدـ، ما كسبت فوؽ قوتك فأنت فيو خازف 
لذي قد أقبل عليو الرزؽ فإنو أخلق للغُب وأجدر بإقباؿ ا٢بظ(، لغّبؾ(، وقاؿ= )شاركوا ا

وقاؿ= )طوىب ٤بن ذكر ا٤بعاد، وعمل للحساب، وقنع بالكفاؼ(، وقاؿ= )ال ماؿ أذىب 
للفاقة من الرضا بالقوت ومن اقتصر على بلغة الكفاؼ فقد انتظم الراحة(، وقاؿ= )الرغبة 

ـ= )إ٭با ينظر ا٤بؤمن إٔب الدنيا بعْب مفتاح النصب ومطية التعب(، وقاؿ عليو السبل
االعتبار، ويقتات منها ببطن اإلضطرار(، وقاؿ= )ال ٘بعلن أكثر شغلك بأىلك وولدؾ فإف 

يكن أىلك وولدؾ أولياء هلل فإف اهلل ال يضيع أولياءه وإف يكونوا أعداء اهلل فما ٮبك 
عمل فيو بطاعة اهلل وشغلك بأعداء اهلل(، وقاؿ= )إ٭با أنت جامع ألحد رجلْب= رجل 

فسعد ٗبا شقيت بو، أو رجل عمل فيو ٗبعصية اهلل فشقي ٗبا ٝبعت لو وليس أحد ىذين 
 أىبلً أف تؤثره على

 نفسك، وٙبمل لو على ظهرؾ فارج ٤بن مضي رٞبة اهلل و٤بن بقي رزؽ اهلل(.
رض قولو تعأب= }ويـو حنْب إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئاً وضاقت عليكم األ

[، أي واذكر يـو حنْب وىو واد بْب مكة 58ٗبا رحبت ٍُبَّ وليتم مدبرين{ ]التوبة= 
والطائف إذ أعجبتكم كثرتكم قيل كانوا ستة عشر ألفاً وقيل اثنا عشر ألفاً، فلم تغن 

عنكم الكثرة شيئاً، وقولو تعأب= }ٗبا رحبت{، أي مع رحبها أي سعتها، ومدبرين أي 
بلغ فلهم مكة، وثبت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم ومعو نفر منهزمْب اهنزموا حٌب 

 من بِب ىاشم فلم يربحوا وثبت اهلل أقدامهم وقاؿ الشاعر=
 خلى الناس عنو ُب حنْب بأسرىم ... وولوا ىزٲباً بالرماح الشوارع

 سوى ا٥بامشيْب الكراـ فإهنم ... ذووا الصرب ٙبت ا٤برىفات القواطع
 ن وطي ا٢بصى ... فريع قريش كلها ُب الوقائعوفيهم علي خّب م



 سناف رسوؿ اهلل ُب كل حومة ... وكاشفها عن وجهو غّب راجع
دلت اآلية على أنَّو ٯبب التوكل على اهلل، واإلتكاؿ عليو واإلنقطاع، لذا أنَّو تعأب قاؿ= 

ت ا٥بزٲبة }لقد نصركم اهلل ُب مواطن كثّبة...اآلية{، فلما عجبوا بكثرهتم يـو حنْب وقع
فيقبح اإلعجاب إذ قد أثر ُب أصحاب ا١بهاد فكيف بغّبىم؟، قيل= والعجب مسرة 

ٕبصوؿ أمر يصحبها تطاوؿ ال جلو على من ٓب ٰبصل لو مثلو، ال السرور ا٣بالص من ىذا 
إذ ا٤بؤمن من سرتو حسنتو بل ٰبمد اهلل ويشكره على ما يسر لو ذلك األمر وقد انعقد 

عجاب، وعنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم= )) اجتنب الكرب والبخل اإلٝباع على حضر اإل
والعجب والرياء ومشية ا٣بيبلء(، وقاؿ عليو السبلـ= )اإلعجاب ٲبنع من اإلزدياد(، وقاؿ 

عليو السبلـ= )عجب ا٤برء بنفسو أحد حساد عقلو(، وقاؿ عليو السبلـ= ))ال وحدة 
 ؤؾ عند اهلل خّب من حسنة تعجبك(.أوحش من العجب(، وقاؿ عليو السبلـ= )سيئة تس

قولو تعأب= }وا٤بؤمنوف وا٤بؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمروف با٤بعروؼ وينهوف عن ا٤بنكر 
ويقيموف الصبلة ويؤتوف الزكاة ويطيعوف اهلل ورسولو أولئك سّبٞبهم اهلل إف اهلل عزيز 

لرٞبة، وعنو صلى اهلل [، قولو أولياء بعض أي ُب الدين وا٤بناصرة وا4:حكيم{ ]التوبة= 
عليو وآلو وسلم= ))ال تدخلوا ا١بنة حٌب تؤمنوا، وال تؤمنوا حٌب ٙبابوا أال أدلكم على شيء 
إذا فعلتموه ٙباببتم؟ قالوا= بلى يا رسوؿ اهلل، قاؿ= أفشوا السبلـ بينكم، وتواصلوا وتباذلوا 

شيء أحب إٔب امرئ ((، وعن علي عليو السبلـ= ))يكاد الناس أف ينقصوا حٌب ال يكوف 
مسلم من أخ مؤمن أو درىم من حبلؿ وأىن لو بو ((، وعن علي عليو السبلـ= )إذا أتى 

أحدكم أخوه فليأكل من طعامو وليشرب من شرابو وال يسألو عن شيء(، وعن علي عليو 
السبلـ= )للمسلم على أخيو ست خصاؿ= يعرؼ ا٠بو واسم أبيو، ومنزلو فيسأؿ عنو إذا 

إذا مرض وٯبيبو إذا دعاه ويشهد جنازتو إذا مات(، وقاؿ صلى اهلل عليو وآلو غاب ويعوده 
وسلم= ))للمسلم على ا٤بسلم ست من ا٤بعروؼ= يسلم عليو إذا لقيو، وٯبيبو إذا دعاه، 

ويشمتو إذا عطس، ويعيده إذا مرض، وٰبضر جنازتو، وٰبب لو ما ٰبب لنفسو ((، وعنو 



كوف ا٤برء مؤمناً حٌب يكوف وصواًل، وال يكوف مسلماً صلى اهلل عليو وآلو وسلم= ))ال ي
حٌب يسلم الناس من يده ولسانو، وال يكوف عا٤باً حٌب يكوف بالعلم عامبًل، وال يكوف 

عابداً حٌب يكوف ورعاً، وال يكوف ورعاً حٌب يكوف زاىداً، أطل الصمت وأقل الضحك، 
آلو وسلم= ))ال ٰبل ٤بؤمن أف فإف كثرة الضحك ٛبيت القلب ((، وقاؿ صلى اهلل عليو و 

يهجر أخاه ا٤بؤمن فوؽ ثبلثة أياـ ((، قاؿ علي عليو السبلـ للحسن عليو السبلـ= )يا 
بِب، إياؾ ومصادقة األٞبق فإنو يريد أف ينفعك فيضرؾ، وإياؾ ومصادقة البخيل فإنو يقعد 

اؾ ومصادقة عنك أحوج ما تكوف إليو، وإياؾ ومصادقة الفاجر فإنو يبيعك بالتافو، وإي
الكذاب فإنو كالسراب يقرب عليك البعيد ويبعد عليك القريب(، وقاؿ عليو السبلـ= 

 )قلوب

الرجاؿ وحيشة فمن تألفها أقبلت عليو(، وقاؿ عليو السبلـ= )فقد األحبة غربة(، ٍُبَّ ٤با 
وصف ا٤بؤمنْب بكوف بعضهم أولياء بعض ذكر بعده ما ٯبري ٦برى التفسّب فقاؿ= يأمروف 

٤بعروؼ وينهوف عن ا٤بنكر عكس ا٤بنافقْب. وقاؿ عليو السبلـ= )أيها ا٤بؤمنوف= إنَّو من با
رأى عدواناً يعمل بو ومنكراً يدعى إليو فأنكره بقلبو فقد سلم وبري، ومن أنكره بلسانو 
فقد أجر وىو أفضل من صاحبو، ومن أنكره بالسيف لتكوف كلمة اهلل ىي العليا وكلمة 

لى فذلك الذي أصاب سبيل ا٥بدى، وقاـ على الطريق ونور ُب قلبو الظا٤بْب ىي السف
اليقْب(، ٍُبَّ ٤با ذكر صفات ا٤بؤمنْب قاؿ تعأب= }أولئك سّبٞبهم اهلل{، بالفوز بنعيم ا١بنة 
والنجاة من النار وأتى بالسْب للتوكيد وا٤ببالغة كما يؤكد الوعيد هبا ُب قولو= سأنتقم منك، 

عزيز(، أي غالب قادر على كل شيء حكيم واضع كبلً موضعو على ٍُبَّ قاؿ= )إف اهلل 
 حسب االستحقاؽ، وٮبا أيضاً للمبالغة.

قولو تعأب= }وإف ٲبسسك اهلل بضٍر فبل كاشف لو إالَّ ىو وإف يردؾ ٖبٍّب فبل راد لفضلو 
[، الضر والفقر وا٤برض :43يصيب بو من يشاء من عباده وىو الغفور الرحيم{ ]يونس= 

قدر على كشف الضر إالَّ ىو، وال يقدر أحد على رد فضلو، يصيب با٣بّب أو هبما فبل ي



من يشاء من عباده على حسب حكمتو جل وعبل، فهو ا٢بقيق بأف يعبد وال يعصى 
ويصمد ويتوكل عليو ُب ٝبيع األمور، وحقيق با٤بربوب أف يقطع رجاه عن غّب ىذا الرب 

و ٩با فرط، ويبث إليو حاجتو وشكواه، وعنو صلى اهلل الغفور الرحيم ويبالغ ُب االعتذار إلي
عليو وآلو وسلم= ))أخوؼ ما أخاؼ على أمٍب ا٥بوى وطوؿ األمل، أما ا٥بوى فيصد عن 

ا٢بق، وأما طوؿ األمل فيصد عن اآلخرة وىذه الدنيا مرٙبلة وىذه اآلخرة قادمة ولكل 
ة فافعلوا فأنتم اليـو ُب دار عمل واحدة منهما بنوف فإف استطعتم أف تكونوا من أبناء اآلخر 

وال حساب وأنتم غداً ُب دار حساب وال عمل، وأنتم اليـو ُب ا٤بضمار وغداً ُب السباؽ، 
والسباؽ إٔب ا١بنة وا٤بتخلف ُب النار، وبالعفو تنجوف وبالرٞبة تدخلوف وبأعمالكم 

 تقتسموف ((.

يهم أعما٥بم فيها وىم فيها ال قولو تعأب= }من كاف يريد ا٢بياة الدنيا وزينتها نوؼ إل
يبخسوف أولئك الذين ليس ٥بم ُب اآلخرة إالَّ النار وحبط ما صنعوا فيها وباطٌل ما كانوا 

[، ٰبتمل قولو تعأب= }نوؼ إليهم أعما٥بم{، أي جزاء أعما٥بم 495يعملوف{ ]ىود= 
ن كاف مريداً من العقاب وٰبتمل أف يكوف ما يرزقوف فيها من الصحة والرزؽ، وٰبتمل أف م

٥بذه ا٢بياة الدنيا ونسي آخرتو وفعل شيئاً من صبلت األرحاـ أو ٫بوىا أو قراءة وجهاد 
وإعطاء مريداً للرياء فيوُب بسعة الرزؽ و٫بو ذلك، أو يوَب بأف يقاؿ ُب الدنيا ىو قارئ 

 شجاع كرًن فيموتوا وليس ٥بم حسنة فليس ٥بم إالَّ النار وحبط ما صنعوا فيها يعِب ٓب
( ثواب، ألهنم ٓب يريدوا اآلخرة، فعليك أيها ا٤بتدبر ٥بذه اآلية أف تنزع نفسك عن 4يكن)

حب الدنيا وزينتها ورياستها وحب الثناء فيها، وأف يكوف ٮبك أخراؾ لتناؿ ا٤بلك الدائم 
وتنجى من العذاب األليم، واحذر أف تريد بأعمالك الصا٢بة الدنيا، وعنو صلى اهلل عليو 

= ))حب الثناء من الناس يعمي ويصم ((، وقاؿ علي عليو السبلـ= )أخسر وآلو وسلم
الناس صفقة وأخيبهم سعياً، رجل أخلق بدنو ُب طلب آمالو، وٓب تساعده ا٤بقادير على 

إرادتو فخرج من الدنيا ٕبسرتو وقدـ على اآلخرة بتبعتو(، وقاؿ عليو السبلـ= ) وما ا٤بغرور 



تو كاآلخر الذي ظفر من اآلخرة بأدىن سهمتو(، أي نصيبو، الذي ظفر من الدنيا باعبلً ٮب
وقاؿ عليو السبلـ= )وال يقل عمل مع التقوى، وكيف يقل ما يتقبل(، وقاؿ عليو السبلـ= 

)مثل الدنيا كمثل ا٢بية لْب ٩بسها، والسم الناقع ُب جوفها يهوي إليها الغر ا١باىل 
 وٰبذرىا ذو اللب العاقل(.

__________ 
 عل العبارة ٓب يكن ٥بم ثواب.( ػ ل4)

قولو تعأب= }وال تركنوا إٔب الذين ظلموا فتمسكم النار ومالكم من دوف اهلل من أولياء ٍُبَّ 
[، ىذا نص صريح أف الركوف إٔب الظلمة ٧بسـو متوعد عليو 446ال تنصروف{ ]ىود= 

فيمن ركن إٔب بالنار وأف ليس لو ناصر ينصره من عذاب اهلل وال ينصره جل وعبل وىذا 
الظلم فكيف ٗبن ظلم، وعنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم أنَّو قاؿ لكعب بن عجرة= ))يا  
كعب، أعاذؾ اهلل من إمارة السفهاء، قاؿ= وما إمارة السفهاء؟ قاؿ= أمراء يكونوف من 

بعدي ال يهتدوف هبديي وال يستنوف بسنٍب، فمن صدقهم بكذهبم، وأعاهنم على ظلمهم 
ا مِب ولست منهم وال يردوف علي حوضي ومن ٓب يصدقهم على كذهبم وٓب فأولئك ليسو 

يعنهم على ظلمهم فأولئك مِب وأنا منهم سّبدوف علي ا٢بوض، يا عجرة، الناس غادياف 
مبتاع نفسو فمعتقها، أو بائعها فموبقها ((، وقاؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم= ))من أعاف 

من ذمة اهلل وذمة رسولو (( ىذا والركوف ا٤بيل إليهم ُب بباطٍل ليبطل بباطلو حقاً فقد بريء 
شيء من الدين أو رضا بأعما٥بم أو إعانتهم أو إظهار مواالهتم، وعنو صلى اهلل عليو وآلو 
وسلم= ))الفقهاء أمناء الرسل ما ٓب يدخلوا ُب الدنيا، قيل= وما دخو٥بم ُب الدنيا يا رسوؿ 

 ا ذلك فاحذروىم على دينكم ((.اهلل؟ قاؿ= إتباع السلطاف فإذا فعلو 

قولو تعأب= } وال تيأسوا من روح اهلل إنَّو ال ييأس من روح اهلل إالَّ القـو الكافروف{ 
[، روح اهلل فرجو وتنفيسو، مأخوذ من الراحة بعد التعب والنسمة بعد :;]يوسف= 

ؤمن فهو يرجو النصب، وقولو الكافروف ٰبتمل كفر النعمة حيث أساءوا الظن باهلل وأما ا٤ب



اهلل سبحانو ُب الشدائد والببلء، وٰبتمل كفر ا١بحود حيث اعتقد أف اهلل غّب قادر أو ليس 
بكرًن و٫بو ذلك. فدلت ىذه اآلية على أف أحداً ال ييأس من فرج اهلل وأنو ٰبسن الظن 
باهلل تعأب }إف مع العسر يسرا إف مع العسر يسرا{، وروي أف رجبلً لف فراخ من غيظو 

 كساء فاستدارت أمهن على الرجل فكشف ٥با عن الفراخ فوقعت عليهن فلفهن ٝبيعاً ُب
فقاؿ لو صلى اهلل عليو وآلو وسلم= ))ضعهن فوضعهن فأبت أمهن إالَّ لزومهن فقاؿ صلى 
اهلل عليو وآلو وسلم= والذي بعثِب با٢بق نبياً لَػ)اهلل( عز وجل أرحم على عباده من أـ الفراخ 

وقاؿ علي عليو السبلـ= )ال تأمنن على خّب ىذه األمة عذاب اهلل لقوؿ اهلل لفراخها ((، 
سبحانو= }فبل يأمن مكر اهلل إالَّ القـو ا٣باسروف{ وال تيأسن لشر ىذه األمة من روح اهلل، 
لقولو سبحانو= }إنو ال ييأس من روح اهلل إالَّ القـو الكافروف{، وقاؿ علي عليو السبلـ= ) 

يو من ٓب يقنط الناس من رٞبة اهلل وٓب ييؤسهم من روح اهلل وٓب يؤمنهم من الفقيو كل الفق
 مكر اهلل(.

قولو تعأب= }إ٭با يتذكر أولوا األلباب الذين يوفوف بعهد اهلل وال ينقضوف ا٤بيثاؽ والذين 
يصلوف ما أمر اهلل بو أف يوصل وٱبشوف رهبم وٱبافوف سوء ا٢بساب والذين صربوا ابتغاء 

وأقاموا الصبلة وأنفقوا ٩با رزقناىم سراً وعبلنية ويدرأوف با٢بسنة السيئة أولئك ٥بم وجو رهبم 
[، أي يتذكر الذين عملوا على قضيات عقو٥بم فنظروا 55عقىب الدار{ ]الرعد= 

واستبصروا واللب العقل، وعنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم= ))أوؿ ما خلق اهلل القلم، ٍُبَّ 
عأب= }ف~ والقلم وما يسطروف{، ٍُبَّ قاؿ لو= خط كل شيء ىو  خلق الدواة وىو قولو ت

كائن إٔب يـو القيامة من خلق أو أجل أو رزؽ أو عمل إٔب ما ىو صائل إليو من جنة أو 
نار ٍُبَّ خلق العقل فاستنطقو فأجابو فقاؿ= وعزٌب وجبلٕب ما خلقت خلقاً ىو أحب إٕبَّ 

فيمن أحببت وال نقصك فيمن أبغضت  منك بك آخذ وبك أعطي أما وعزٌب ال كلمتك
فأكمل الناس عقبلً أخوفهم هلل عز وجل، وأطوعهم لو وأنقص الناس عقبلً أخوفهم 

للشيطاف وأطوعهم لو ((، قولو= }الذين يوفوف{ ٰبتمل أف يكوف مبتدأ خربه أولئك ٥بم 



ألزمنا من عقىب الدار، وٰبتمل أف يكوف صفة ألؤب األلباب، وعهد اهلل كل ما عهد إلينا و 
األوامر والنواىي فالوفاء بأف يأٌب ٔبميع ا٤بأمورات وينتهي عن ٝبيع ا٤بنهيات ويدخل فيو 

الوفاء بالعقود وا٤بعامبلت ويدخل فيو األمانات، قولو تعأب= }وال ينقضوف ا٤بيثاؽ{، أي 
طاعات ال ينقضوف ما ألزمهم اهلل وعهد عليهم وال ما التزمو العبد باختيار نفسو كالنذر بال

وال ما التزمو العبد بينو وبْب ا٤بخلوقْب من ا٤بواثيق، وقولو تعأب= }يصلوف ما أمر اهلل بو أف 
يوصل{، من األرحاـ والقرابات ووصل قرابة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم، آلية 

ؤمنْب ا٤بودة وغّبىا من األخبار كثّبة دالة على وجوب أتباعهم ومودهتم ويدخل فيو قرابة ا٤ب
لقولو تعأب= }إ٭با ا٤بؤمنوف إخوة{، و٫بوه وإيصاؿ ا١بميع بالرب واإلحساف والذب عنهم 

 والشفقة والنصيحة ٥بم وطرح التفرقة بْب أنفسهم ويدخل فيو

وصل األٲباف وٝبيع ما أمر اهلل بوصلو. قولو= }وٱبشوف رهبم{، أي وعيده كلو، }وٱبافوف 
أف ٰباسبوا }والذين صربوا{، أي على الطاعة سوء ا٢بساب{. فيحاسبوف أنفسهم قبل 

والببلء وعن ا٤بعصية ابتغاء وجو رهبم أي ال لغرض سواه وىو عاـ لكل ما يصرب عليو من 
ا٤بكاره الٍب من اهلل أو من ا٣بلق لوجو اهلل تعأب= }وأقاموا الصبلة{ كما فرضت }وأنفقوا 

لزكاة داخلْب ُب ا١بملة األؤب إالَّ أنَّو ٩با رزقناىم{ من الزكاة وغّبىا ىذا وإف كل الصبلة وا
تعأب أفردٮبا بالذكر تنبيهاً على أهنما أشرؼ من سائر العبادات، وقولو تعأب= }ويدرأوف{ 

أي يدفعوف }با٢بسنة السيئة{ كا١بهل با٢بلم، واألذى بالصرب، وا٤بنكر با٤بعروؼ، 
٥بم عقىب الدار{، أي عقىب دار وا٤بعصية بالطاعة، والذنب بالتوبة، وقولو تعأب= }أولئك 

الدنيا وىي ا١بنة والعقىب عند العرب ىي العوض من كل فائت والدار احملمودة ىي الٍب أراد 
اهلل أف تكوف عاقبة الدنيا ومرجع أىلها وىي جنات عدف أي إقامة يدخلوهنا ومن صلح 

واب ا١بنة من آبائهم وأزواجهم وذرياهتم وا٤ببلئكة يدخلوف عليهم من كل باب من أب
والقصور أوؿ دخو٥بم بالتهنئة ويقولوف= سبلـ عليكم ٗبا صربًب أي بصربكم ُب الدنيا فنعم 

عقىب الدار فنعم عاقبة الدار الٍب عملتم فيها وما أعقبكم منها وىي أحسن العواقب إذ 



ىي النعيم الدائم }فبل تعلم نفس ما أخفي ٥بم من قرة أعْب{، فعليك أيها العامل بالعمل 
ا تضمنت ىذه اآلية الكرٲبة تكوف من جّباف اهلل ُب داره العظيمة. و٩با يشاكل ىذه اآلية ٗب

عنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم= ))قسم اهلل العقل على ثبلثة أجزاء فمن كن فيو كمل عقلو 
ومن ٓب يكن فيو فبل عقل لو= حسن ا٤بعرفة باهلل تعأب، وحسن الطاعة لو، وحسن الصرب 

، وقاؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم عند تبلوة= }وتلك األمثاؿ نضرهبا للناس على أمره ((
وما يعقلها إالَّ العا٤بوف{، قاؿ=)) العآب الذي عقل عن اهلل عز وجل فعمل بطاعتو 

 واجتنب سخطو ((، وقاؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم= ))ما ًب دين

سلم= ))ال إٲباف ٤بن ال أمانة لو، إنساف قط حٌب يتم عقلو ((، وقاؿ صلى اهلل عليو وآلو و 
وال دين ٤بن ال عهد لو، وال صبلة ٤بن ال يتم ركوعها وسجودىا ((، وقاؿ صلى اهلل عليو 
وآلو وسلم= ))ال يكوف العبد مؤمناً حٌب ٰباسب نفسو أشد من ٧باسبة الشريك شريكو 

حراـ ((،  والسيد عبده، ويعلم ما مطعمو وما مشربو وما ملبسو أمن حبلؿ ذلك أـ من
وقاؿ إبليس= يا ابن آدـ، إذا نلت منك ثبلثاً ما أبإب كيف كانت حالك= إذا اكتسبت 

ا٤باؿ من غّب حلو، وأنفقتو ُب غّب ٧بلو، ومنعت منو حقو. وقاؿ صلى اهلل عليو وآلو 
وسلم= ))ال صبلة ٤بن ال زكاة لو، وال زكاة ٤بن ال ورع لو ((، وقاؿ صلى اهلل عليو وآلو 

)اإلسبلـ لباسو ا٢بياء، وزينتو الوفاء، ومروتو العمل الصاّب، وعماده الورع ولكل وسلم= )
شيء أساس، وأساس اإلسبلـ حبنا أىل البيت ((، وقاؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم= ))إذا 

ظهر القوؿ، واختزف العمل، وائتلفت األنفس، واختلفت القلوب، وتقاطعت األرحاـ 
مى أبصارىم ((، وعنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم= }من ىنالك لعنهم اهلل فأصمهم وأع

عامل الناس فلم يظلمهم وحدثهم فلم يكذهبم ووعدىم فلم ٱبلفهم فهو ٩بن كملت 
مروتو، وظهرت عدالتو ووجب أجره، وحرمت غيبتو ((، وقاؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم= 

ءىم واستحلوا ))إياكم والشح فإنو أىلك من كاف قبلكم ٞبلهم على أف سفكوا دما
٧بارمهم ((، وقاؿ علي عليو السبلـ= إف الوفاء توأـ الصدؽ، وال أعلم جنة أوقى منو ((، 



وقاؿ عليو السبلـ= ))عاتب أخاؾ باإلحساف إليو واردد شره باإلنعاـ عليو(، وقاؿ عليو 
السبلـ= )من حاسب نفسو ربح ومن غفل عنها خسر ومن خاؼ أمن، ومن اعترب أبصر، 

فهم، ومن فهم علم(، وقاؿ عليو السبلـ= )من أطاع التواين ضيع ا٢بقوؽ، ومن ومن أبصر 
أطاع الواشي ضيع الصديق(، وقاؿ النيب صلى اهلل عليو وآلو وسلم= ))من اعتذر إٔب اهلل 
عذره، ومن خزف لسانو سَب اهلل عورتو، ومن كف غضبو كف اهلل عنو عذابو ((، وقاؿ 

 اعتذر إٔبصلى اهلل عليو وآلو وسلم= ))من 

 أخيو بعذره فلم يقبلها منو كاف عليو مثل خطيئة صاحب ا٤بكوس ((.
 

قولو تعأب= }وما لنا أف ال نتوكل على اهلل وقد ىدانا سبلنا ولنصربف على ما آذيتمونا 
[ أي قالت الرسل أل٩بهم ىذا أي أيُّ عذر لنا 45وعلى اهلل فليتوكل ا٤بتوكلوف{]إبراىيم= 

وسبلنا طرقنا ُب الدين ولنصربف على ما آذيتمونا بأنواع األذى من ُب ترؾ التوكل عليو 
اإلىانة والضرب والتكذيب وعلى اهلل ال يتوكل ا٤بتوكل إالَّ عليو، فعليك باإلقتداء بأنبياء اهلل 

تكوف من أحباء اهلل فبهداىم اقتده وتوكل واستعمل الصرب واقصر التوكل عليو واترؾ غّبه 
فهو حسبو{ وقاؿ علي عليو السبلـ= )ما أحسن تواضع األغنياء }ومن يتوكل على اهلل 

للفقراء طلباً ٤با عند اهلل وأحسن منو تيو الفقراء على األغنياء اتكاالً على اهلل(، وقاؿ عليو 
السبلـ= )من صرب صرب األحرار وإال سبل سلو األغمار(، وقاؿ تعأب= }إ٭با يوَب الصابروف 

اهلل الصرب ُب كتابو العزيز وأمر بو وجعل أكثر ا٣بّبات أجرىم بغّب حساب{، وقد مدح 
مضافاً إٔب الصرب وأثُب على فاعلو= }يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصرب والصبلة إف اهلل 

مع الصابرين{ }وجعلناىم أئمة يهدوف بأمرنا ٤با صربوا{ }وٛبت كلمة ربك ا٢بسُب على 
ر اهلل سبحانو الصرب ُب نيف وسبعْب موضعاً ُب  بِب إسرائيل ٗبا صربوا{ وبا١بملة فقد ذك

{ ويروى لعلي عليو  كتابو وأمر نبيو صلى اهلل عليو وآلو وسلم= }فاصرب كما صرب أولوا العـز
 السبلـ من غّب ىذه الكتب=



 اصرب على مضض األدالج ُب السحر
 أين رأيت وُب األياـ ٘بربة
 وقل من جد ُب أمر يؤملو
 ُب البكروُب الرواح إٔب الطاعات 
 للصرب عاقبة ٧بمودة األثر

 واستصحب الصرب إالَّ فاز بالظفر
 

 ولغّبه=
 ما أحسن الصرب ُب الدنيا وأٝبلو
 من شد بالصرب كفا عند مؤملة

 
 عند اإللو وأ٪باه من ا١بزع

 الوت يداه ٕببل غّب منقطع

شاء وا٤بنكر قولو تعأب= }إف اهلل يأمر بالعدؿ واإلحساف وإيتاء ذي القرىب وينهى عن الفح
[، قاؿ أمّب ا٤بؤمنْب= )العدؿ اإلنصاؼ 3>والبغي يعظكم لعلكم تذكروف{]النحل= 

واإلحساف التفضل(، وقاؿ= )ليس من العدؿ القضاء على الثقة بالظن(. أمر اهلل سبحانو 
ُب ىذه اآلية بثبلثة أشياء وىي= العدؿ واإلحساف وإيتاء ذي القرىب، وىي صلة الرحم، 

أشياء وىي= الفحشاء وا٤بنكر والبغي، الفحشاء كلما تزايد قبحو وا٤بنكر ما  وهنى عن ثبلثة
ينكره العقل والشرع من الكفر وسائر ا٤بعاصي، والبغي الظلم للناس يعظكم باألمر والنهي 
لعلكم تذكروف أي لكي تتعضوا وقيل إف ىذه اآلية قد عمت ٝبيع ما يتعلق ٗبصاّب الدين 

يا رسوؿ اهلل، ما كاف صحف إبراىيم؟ قاؿ= ))كانت أمثاالً   والدنيا، وعن أيب ذر قلت=
كلها، أيها ا٤بلك ا٤بسلط ا٤ببتلي ا٤بغرور إين ٓب أبعثك لتجمع الدنيا بعضها إٔب بعض ولكِب 



بعثتك لَبد عِب دعوة ا٤بظلـو فإين ال أردىا وإف كانت من كافر. وكاف فيها= وعلى العاقل 
وف لو ساعة يناجي فيها ربو وساعة ٰباسب فيها نفسو ما ٓب يكن مغلوباً على عقلو أف يك

وساعة يفكر فيها ُب صنع اهلل وساعة ٱبلو فيها ٢باجتو من ا٤بطعم وا٤بشرب ((، وعنو 
صلى اهلل عليو وآلو وسلم= ))ال ينجْب اثناف دوف صاحبهما فإف ذلك ٰبزنو ((، وعنو 

بلؽ ال يدخل ا١بنة أحد إالَّ صلى اهلل عليو وآلو وسلم= ))اهلل سبحانو ٰبب مكاـر األخ
ٕبسن ا٣بلق ((، وعن علي عليو السبلـ= )إف اهلل أوحى إٔب عبده ا٤بسيح= أف قل لبِب 

إسرائيل= ال تدخلوا بيتاً من بيوٌب إالَّ بقلوب طاىرة وأبصار خاشعة وأيد نقية وأخربىم أين 
 عليو وآلو ال أقبل منهم دعوة وال حد من خلقي قبلهم مظلمة(، وعن النيب صلى اهلل

( دوف مالو 4وسلم= ))من غل شرباً من األرض طوؽ بو من سبع أرضْب يـو القيامة وقتاؿ)
شهادة ((، وقاؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم= ))أنصفوا الناس من أنفسكم وال ٙبملوا على 

 اهلل ذنوبكم ((، وقاؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم= ))ال
__________ 

 ( ػ ىكذا ُب األـ.4)

وتن أحدكم وعليو دين فإنو مفتاح كل مظلمة ((، وقاؿ علي عليو السبلـ= ))ال يزىدنك ٲب
ُب ا٤بعروؼ من ال يشكره لك فقد شكرؾ عليو من ال تستمتع بشيء منو، وقد تدرؾ من 
شكر الشاكر أكثر ٩با أضاع الكافر واهلل ٰبب احملسنْب(، وقاؿ عليو السبلـ= )بئس الزاد 

ى العباد(، وقاؿ عليو السبلـ= )اتقوا معاصي اهلل ُب ا٣بلوات فإف إٔب ا٤بعاد العدواف عل
الشاىد ىو ا٢باكم(، وقاؿ عليو السبلـ= )أقل ما يلزمكم هلل أف ال تستعينوا بنعمو على 

معاصيو(، وقاؿ عليو السبلـ= )من سل سيفو البغي قتل بو(، وقاؿ علي عليو السبلـ= )إف 
 سبحانو اإلٲباف بو وبرسولو وا١بهاد ُب سبيلو فإنو ذروة أفضل ما توسل بو ا٤بتوسلوف إٔب اهلل

اإلسبلـ وكلمة اإلخبلص فإهنا الفطرة وإقاـ الصبلة فإهنا ا٤بلة وإيتاء الزكاة فإهنا فريضة 
واجبة وصـو شهر رمضاف فإنو جنة من العقاب وحج البيت واعتماره فإهنما ينفياف الفقر 



ُب ا٤باؿ ومنساة ُب األجل وصدقة السر فإهنا ويرحضاف الذنب وصلة الرحم فإنو مثراة 
 تكفر ا٣بطيئة وصدقة العبلنية فإهنا تدفع ميتة السوء وصنائع ا٤بعروؼ فإهنا تقي مصارع

 ا٥بواف ((.

قولو تعأب= }ادع إٔب سبيل ربك با٢بكم وا٤بوعظة ا٢بسنة وجاد٥بم بالٍب ىي أحسن إف 
ين وإف عاقبتم فعاقبوا ٗبثل ما عوقبتم ربك ىو أعلم ٗبن ضل عن سبيلو وىو أعلم با٤بهتد

[، سبيل ربك أي دينو ا٤بقالة احملكمة 459بو ولئن صربًب ٥بو خّباً للصابرين{]النحل= 
وىو الدليل ا٤بوضع للحق ا٤بزيل للشبو، وا٤بوعظة ا٢بسنة الٍب ال ٚبفى عليهم إنك تنصحهم 

بالٍب ىي أحسن أي  وتقصد ما ينفعهم ودخل ُب ذلك الدعاء بالقرآف والسنة، وقولو
بالرفق واللْب من غّب فضاضة وتلطف با١بهاؿ بلْب ا٤بقاؿ حٌب تستميل قلوهبم، وقولو ٗبثل 
ما عوقبتم أمر تعأب برعاية العدؿ واإلنصاؼ، ولئن صربًب عن اجملازاة فهو أي الصرب خّب 

أفضل من  للصابرين وىذا صريح بأف األؤب ترؾ االنتقاـ والرٞبة أفضل من القسوة والعفو
اإليبلـ، ودلت اآلية على لزـو األمر با٤بعروؼ والنهي عن ا٤بنكر وال ٱبشن إف كفى اللْب 

وعلى أف العفو أحسن من اجملازاة، قاؿ أمّب ا٤بؤمنْب= )وما أعماؿ الرب كلها وا١بهاد ُب 
= سبيل اهلل عند األمر با٤بعروؼ والنهي عن ا٤بنكر إالَّ كنفثة ُب ٕبر ١بي.. إٔب أف قاؿ

وأفضل من ذلك كلمة عدؿ عند إماـ جائر(، ومن أمإب ا٤برشد باهلل عنو صلى اهلل عليو 
وآلو وسلم= ))كبلـ ابن آدـ كلو عليو ما خبل أمره با٤بعروؼ وهنيو عن ا٤بنكر (( وفيها عنو 
صلى اهلل عليو وآلو وسلم= ))من ابتلي فصرب وظلم فغفر وظلم فاستغفر أولئك ٥بم األمن 

 ((. وىم مهتدوف

قولو تعأب= }وال ٘بعل يدؾ مغلولة إٔب عنقك وال تبسطها كل البسط فتقعد ملوماً 
[ أي ال ٛبسكها عن البذؿ كل اإلمساؾ حٌب كأهنا مقبوضة إٔب >٧5بسورًا{]اإلسراء= 

عنقك، وال تبسطها ُب النفقة والعطية كل البسط فأمر سبحانو باالقتصاد، وقولو= ملوماً 
وراً أي منقطعاً ال شيء عندؾ راجع إٔب الثاين، قاؿ علي عليو راجع إٔب األوؿ و٧بس



السبلـ= )ما عاؿ امرؤ اقتصد(، وقاؿ عليو السبلـ= )السخاء ما كاف ابتداء فأما ما كاف 
عن مسألة فحياء وتذمم(، وقاؿ عليو السبلـ= )كن ٠بحاً وال تكن مبذراً، وكن مقدراً وال 

ا أنفقوا ٓب يسرفوا وٓب يقَبوا وكاف بْب ذلك قوامًا{ تكن مقَباً(، وقاؿ تعأب= }والذين إذ
 }إف ا٤ببذرين كانوا إخواف الشياطْب{ } ومن يوؽ شح نفسو فأولئك ىم ا٤بفلحوف{.

قولو تعأب= }وال تقربوا الزنا إنَّو كاف فاحشة وساء سبيبلً وال تقتلوا النفس الٍب حـر اهلل إالَّ 
و سلطاناً فبل يسرؼ ُب القتل إنَّو كاف منصوراً وال با٢بق ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لولي

تقربوا ماؿ اليتيم إالَّ بالٍب ىي أحسن حٌب يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إف العهد كاف مسئوال 
وأوفو الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس ا٤بستقيم ذلك خّب وأحسن تأويبلً وال تقف ما ليس 

ولئك كاف عنو مسئوال وال ٛبش ُب األرض مرحاً لك بو علم إف السمع والبصر والفؤاد كل أ
إنك لن ٚبرؽ األرض ولن تبلغ ا١بباؿ طوال كل ذلك كاف سيئو عند ربك 

[.قولو تعأب= }وال تقربوا الزنا{ ىو عطف على ما تقدـ من قولو ;6مكروىًا{]اإلسراء= 
انو= }وآت ذا تعأب= }وقضى ربك أف ال تبعدوا إالَّ إياه وبالوالدين إحسانًا{ وقولو سبح

القرىب حقو وا٤بسكْب وابن السبيل{ والقرىب ىنا قرىب رسوؿ اهلل خاطب اهلل نبيو بأف يؤتيهم 
حقوقهم من ا٣بمس والغنيمة والفئ، وقولو= }وال تبذر تبذيرًا{، وقولو= }وال ٘بعل يدؾ 

مغلولة إٔب عنقك وال تبسطها كل البسط{، وقولو تعأب= }وال تقتلوا أوالدكم خشية 
مبلؽ{، وقولو تعأب= }فاحشة{ أي قبيحة زائدة على حد القبح وساء سبيبلً يعِب سواء إ

السبيل إٔب النار، وقاؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم= ))ُب الزنا ست خصاؿ ثبلث ُب الدنيا 
وثبلث ُب اآلخرة فأما الٍب ُب الدنيا فإهنا تذىب البهاء وتعجل الفناء وتقطع الرزؽ، وأما 

خرة فسوء ا٢بساب وسخط الرٞبن وا٣بلود ُب النار ((. وقولو= }إال با٢بق{ أي الٍب ُب اآل
إالَّ من قتل با٢بق ُب ٝبيع األسباب الٍب ٰبل هبا القتل، وقولو= }فقد جعلنا لوليو سلطانًا{ 

يعِب وٕب ا٤بقتوؿ والسلطاف استيفاء القصاص أو أخذ الدية أو العفو فبل يسرؼ ُب القتل 
وال مثلو وال يقتل غّب القاتل أنَّو كاف منصوراً أي الوٕب أو ا٤بقتوؿ النصر بل النفس بالنفس 



من اهلل ُب الدنيا بالقصاص وُب اآلخرة بالثواب، وعنو صلى عليو وآلو وسلم= ))ال تقتل 
 نفس ظلماً إالَّ كاف على ابن آدـ

اهلل عليو  األوؿ كفل من دمها ذلك بأنو سن القتل ((، وُب أمإب ا٤برشد باهلل قاؿ صلى
وآلو وسلم= ))إف اهلل أىب علي فيمن قتل مؤمنًا{، وقولو= }إال بالٍب ىي أحسن{ أي 

ا٣بصلة الٍب ىي أحسن وىي حفظو وتثمّبه حٌب يبلغ أشده وىو الرشد ٢بفظ مالو والقياـ 
بو، وُب أمإب ا٤برشد عنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم= ))ٯبيء يـو القيامة أقواـ وأعما٥بم  

هتامة يؤمر هبم إٔب النار (( قالوا= يا رسوؿ اهلل، مسلمْب؟ قاؿ= ))نعم كانوا يصلوف  كجباؿ
ويصوموف ويأخذوف ىنيئة من الليل فإذا عرض ٥بم شيء من الدنيا وثبوا عليو ((، فهذا 

عاـ ُب إتبلؼ أمواؿ الناس وأحق الناس بالنهي عن إتبلؼ أموا٥بم ىو اليتيم لصغره 
الذكر ُب غّب موضع ((، وقولو= مسئوال. أي مطلوباً من ا٤بعاىد وضعفو ولذا خصو اهلل ب

الوفاء بو يـو ا٢بساب وكم أكد اهلل الوفاء بو ُب كتابو الذي ٛبسك بو ىداه ومن استدؿ بو 
أرشده هبداه، قاؿ تعأب= }يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود{ }الذين يوفوف بعهد اهلل ال 

د اهلل إذا عاىدًب{ }وال تنقضوا األٲباف بعد توكيدىا{ }يا ينقضوف ا٤بيثاؽ{ }وأوفوا بعه
أيها الذين آمنوا ٓب تقولوف ماال تفعلوف كرب مقتاً عند اهلل أف تقولوا ما ال تفعلوف{ وكفاؾ 

قصة ثعلبة وما ذكر اهلل من خربه= }ومنهم من عاىد اهلل.. إٔب قولو= فأعقبهم نفاقاً ُب 
وا اهلل ما وعدوه وٗبا كانوا يكذبوف{ قولو تعأب= }وأوفوا قلوهبم إٔب يـو يلقونو ٗبا أخلف

الكيل{ وا٤بقصود منو إٛبامو وذكر الوعيد الشديد ُب نقصانو ُب قولو تعأب= }ويل 
للمطففْب{ ٍُبَّ قاؿ= }وزنوا بالقسطاس ا٤بستقيم{، قاؿ تعأب= }وأقيموا الوزف بالقسط وال 

ىم{ والقسطاس أي ا٤بيزاف ا٤بستقيم أي السوي ٚبسروا ا٤بيزاف{ }وال تبخسوا الناس أشياء
ذلك اإليفاء خّب من التطفيف من حيث أف اإلنساف يتخلص عن الذكر القبيح ُب الدنيا 

والعقاب ُب اآلخرة، وأحسن تأويبلً أف ما تأوؿ إليو؛ ألف العدؿ فيو يعوؿ الناس عليو وٛبيل 
 القلوب إليو، وأما ُب اآلخرة فالثواب



أب= }وال تقف{ أي ال تتبع ما ليس لك بو علم با٢بدس والتوىم، قاؿ ا١بزيل، قولو تع
علي عليو السبلـ= )أوصيكم ٖبمس لو ضربتم إليها آباط اإلبل لكانت لذلك أىبًل= ال 
يرجوف أحدكم إالَّ ربو وال ٱبافن إالَّ ذنبو وال يستحيْب أحدكم إذا سئل عما ال يعلم أف 

ٓب يعلم الشيء أف يتعلمو وعليك بالصرب فإف الصرب  يقوؿ ال أعلم وال يستحيْب أحد إذا
من اإلٲباف كالرأس من ا١بسد ((، ٍُبَّ قاؿ تعأب= }إف السمع والبصر والفؤاد كل أولئك  
كاف عنو مسئوال{ فينبغي لكل مسلم أف ٰبافظ على حواسو وٰبوؿ بينها وبْب ا٥بوى 

وسداد طريق فبل يسمعن فيو  ٔبهده قاؿ علي عليو السبلـ= )من عرؼ من أخيو وثيقة دين
أقاويل الرجاؿ إٔب قولو= أما إنَّو ليس بْب ا٢بق والباطل إالَّ أربع أصابع، فسئل عن معناه 
فجمع أصابعو ووضعها بْب أذنو وعينو ٍُبَّ قاؿ= الباطل أف تقوؿ= ٠بعت وا٢بق أف تقوؿ= 

ة وما خبث ظاىره رأيت، وقاؿ إف لكل ظاىر باطناً على مثالو فما طاب ظاىره طاب باطن
خبث باطنو( وُب أمإب ا٤برشد قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم= ))الكذب ٦بانب 

لئلٲباف وإف العبد ليهبط إٔب أسفل درؾ جهنم بالكذب(، وقولو= مرحاً أي بطراً وكرباً، 
لى وأمشي هلل خاشعاً متواضعاً وا٤برح شدة الفرح وا٤براد إف ٲبشي اإلنساف مشياً يدؿ ع

الكرب، وخرؽ األرض ثقبها فبل يقدر حاؿ اال٬بفاض على خرقها، وحاؿ االرتفاع ال يقدر 
( عن ىذا فبل يليق لك التكرب فتحتك 4على أف يصل إٔب رؤوس ا١بباؿ بل أنت ضعيفاً)

ال تقدر على خرقها وفوقك ا١بباؿ ال تقدر على الوصوؿ إليها فأنت ٧باط بك من فوقك 
د وأنت أضعف منهما بكثّب فبل يليق بك التكرب. وُب أمإب ا٤برشد وٙبتك بنوعْب من ا١بما

عنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم= ))ريح ا١بنة يوجد من مسّبة ٟبسمائة عاـ وال ٯبد رٰبها 
٨بتاؿ وال مناف (( قولو تعأب= }كل ذلك{ أي الٍب هنى اهلل عنها فيما تقدـ }كاف سيئو 

 نص القرآف فتجنبها إذ قد توعد مكتسبعند ربك مكروىًا{ وإذا كانت سيئة ب
__________ 

 ( ػ ىكذا.4)



السيئات بالعذاب قاؿ تعأب= وكفى ٗبا قالو ٤بن تدبره ووعاه وخاؼ من عقابو ُب منقلبو 
ومثواه= }والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة مثلها وترىقهم ذلة ما٥بم من اهلل من عاصم  

ماً أولئك أصحاب النار ىم فيها خالدوف{ كأ٭با أغشيت وجوىهم قطعاً من الليل مظل
ومعُب ترىقهم أي تغشاىم والذلة كناية عن ا٥بواف والتحقّب، ومعُب عاصم أي ال ٲبنعهم 

 أحد من عذاب اهلل.
وقولو تعأب= }وقل لعبادي يقولوا الٍب ىي أحسن إف الشيطاف ينزغ بينهم إف الشيطاف كاف 

ر اهلل سبحانو با٤بداراة وأف يقوؿ العباد ما ال يهيج [، أم86لئلنساف عدواً مبينًا{]اإلسراء= 
وال يغري بالعداوة بل يقوؿ ا٤بؤمنوف للكفار الٍب ىي أحسن وىي نظّب= }ادع إٔب سبيل 
ربك با٢بكمة وا٤بوعظة ا٢بسنة وجاد٥بم بالٍب ىي أحسن{. وال ٘بادلوا أىل الكتاب إالَّ 

أو ٱبشى{ فيخاطبوا با٢بسن ليصّب ذلك  بالٍب ىي أحسن }فقوال لو قوالً لينا لعلو يتذكر
سبباً ١بذب قلوهبم وميل طباعهم إٔب قبوؿ ا٢بق، إف الشيطاف ينزع بينهم أي يوسوس 

ويغري ويفسد، وعدواً مبيناً أي بْب العداوة، وىي عامة للكافر وا٤بسلم وإف كانت للكافر 
بينهم العداوة فتخاطب ا٤بسلمْب بالٍب ىي أحسن أحق وأؤب واإلحَباس من أف يلقي 

الشيطاف أشد وأوجب. وُب أمإب ا٤برشد ، عنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم= ))كن ورعاً 
تكن أعبد الناس وكن قنعاً تكن أغُب الناس وارض للناس ما ترضى لنفسك تكن مسلماً 

وأحسن جوار من جاورؾ تكن مؤمناً وأقل الضحك فإنو ٲبيت القلب ((، وفيها قاؿ رسوؿ 
 عليو وآلو وسلم= ))من كاف يؤمن باهلل واليـو اآلخر ويشهد أين رسوؿ اهلل اهلل صلى اهلل

فليسعو بيتو وليبك على خطيئتو، ومن كاف يؤمن باهلل واليـو اآلخر ويشهد أين رسوؿ اهلل 
فليقل خّباً ليغنم أو ليسكت عن شر ((، وقاؿ علي عليو السبلـ= )ازجر للمسيء بثواب 

 احملسن(.

صرب نفسك مع الذين يدعوف رهبم بالغداة والعشي يريدوف وجهو وال تعد قولو تعأب= }وا
عيناؾ عنهم تريد زينة ا٢بياة الدنيا وال تطع من أغفلنا قلبو عن ذكرنا واتبع ىواه وكاف أمره 



[ اصرب أي احبس نفسك بالغداة والعشي أي دائبْب على الدعاء ُب  ;5فرطًا{]الكهف= 
وجهو أف تعظيمو ورضاه ال لغرض سواه، وعنو صلى اهلل كل وقت أو أراد الفجر والعصر و 

عليو وآلو وسلم= ))الصرب نصف اإلٲباف واليقْب اإلٲباف كلو ((، رواه ُب أمإب ا٤برشد، وفيها 
قاؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم البن عباس= ))يا غبلـ، احفظ اهلل ٰبفظك، احفظ اهلل 

شدة إذا سألت فاسأؿ اهلل وإذا استعنت ٘بده أمامك تعرؼ إليو ُب الرخاء يعرفك ُب ال
فاستعن باهلل قد جف القلم ٗبا ىو كائن فلو أف ا٣بلق كلهم ٝبيعاً أرادوا أف ينفعوؾ ٗبا ٓب 

يقضو اهلل لك ٓب يقدروا على ذلك أو يضروؾ ٗبا ٓب يكتبو اهلل عليك ٓب يقدروا على ذلك، 
تكره خّباً كثّباً فإف النصر مع اعمل هلل بالشكر ُب اليقْب، واعلم أف ُب الصرب على ما 

الصرب وإف الفرج مع الكرب، وإف مع العسر يسراً، قاؿ= كيف أصنع باليقْب يا نيب اهلل؟ 
قاؿ= إف تعلم أف ما أخطاؾ ٓب يكن ليصيبك وأف ما أصابك ٓب يكن ليخطيك فإذا أنت 

تهم إٔب قد فتحت باب اليقْب ((، قولو= }وال تعد عيناؾ عنهم{ أي تنصرؼ عنهم لرثاث
غّبىم من ذوي الزينة وعن أيب ذر أوصاين رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم أوصاين أف 
أنظر إٔب من ىو دوين وال أنظر إٔب من ىو فوقي وأوصاين ٕبب ا٤بساكْب والدنو منهم ((، 

قولو= }تريد زينة ا٢بياة الدنيا{ وىي ما يقطع عن اهلل سبحانو فنهى صلى اهلل عليو وآلو 
لم أف تزدري فقراء ا٤بسلمْب طموحاً إٔب زي األغنياء، وىذا األدب ١بميع ا٣بلق، وُب وس

أمإب ا٤برشد عن علي عليو السبلـ، قاؿ= كاف النيب صلى اهلل عليو وآلو وسلم ٱبرج من بيتو 
حٌب يأٌب ضعف ا٤بسلمْب فيقعد معهم وىو يقوؿ= ))ىؤالء الذي أمرت أف أصرب نفسي 

 عمار ٠بعت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلممعهم ((، وفيها عن 

يقوؿ لعلي عليو السبلـ= ))إف اهلل عز وجل زينك بزينة ٓب يزين العباد بزينة أحب إليو منها 
الزىد ُب الدنيا وحبك للمساكْب، فجعلك ترضى هبم أتباعاً ويرضوف بك إماماً ((، وفيها 

ب فمن أراد أكل ا١بيف فليصرب على قاؿ علي عليو السبلـ= )الدنيا جيفة وطبلهبا كبل
 ٨بالطة الكبلب(.



[ أي القرآف واتبع ما ;5قولو تعأب= }وال تطع من أغفلنا قلبو عن ذكرنا{]الكهف= 
دعتو إليو نفسو، وفرطا أي إسرافاً واجملاوزة ُب القدر ٗبا ال ٯبوز، وعنو صلى اهلل عليو وآلو 

ٙبببوا إٔب اهلل عز وجل وتقربوا إليو قالوا= وسلم= ))إف عيسى عليو السبلـ قاؿ للحواريْب= 
يا روح اهلل، ٗبا نتحبب إٔب اهلل ونتقرب إليو؟ قاؿ= ببغض أىل ا٤بعاصي والتمسوا رضاء اهلل 

بسخطهم (( وُب أمإب ا٤برشد باهلل قاؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم= ))ألقوا أىل ا٤بعاصي 
 بالوجوه ا٤بكفهرة ((.

جوا لقاء ربو فليعمل عمبلً صا٢باً وال يشرؾ بعبادة ربو وقولو تعأب= }فمن كاف ير 
[ يرجو أي يأمل لقاء ربو البعث والنشور أو ثواب ربو، وصا٢باً أي 443أحدا{]الكهف= 

مطابقاً للكتاب والسنة، وال يشرؾ أي ال يرائي بعبادة ربو أحداً، وسئل صلى اهلل عليو وآلو 
اىد ليغنم وٯباىد ليذكر، فقاؿ صلى اهلل عليو وسلم عن ا١بهاد ُب سبيل اهلل فإف الرجل ٯب

وآلو وسلم= ))من جاىد لتكوف كلمة اهلل ىي العلياء فهو جهاد ُب سبيل اهلل ((، وُب 
أمإب ا٤برشد باهلل، عن علي عليو السبلـ قاؿ= جاء رجل إٔب النيب صلى اهلل عليو وآلو 

و فيعجبِب فنزلت= }فمن كاف وسلم فقاؿ= يا سوؿ اهلل، إين أعمل العمل أسره فيطلع علي
يرجو لقاء ربو..{ اآلية، وفيها عنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم= ))من قاـ ٖبطبة ال يلتمس 
هبا إالَّ رياء و٠بعة وقفو اهلل عز وجل يـو القيامة موقف رياء و٠بعة ((، وفيها قاؿ صلى اهلل 

رياء والشهوة ا٣بفية ((، عليو وآىل وسلم= ))يا بقايا العرب= إف أخوؼ ما أخاؼ عليكم ال
وفيها قاؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم= ))من يرائي يرائي اهلل بو ومن يسمع يسمع اهلل بو 

((، وفيها عنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم= ))من ٠بع الناس بعلمو ٠بع اهلل بو سامع خلقو 
طلب الدنيا يـو القيامة وحقره وصغره ((، وفيها عنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم= ))من 

بعمل اآلخرة طمس وجهو و٧بق ذكره وأثبت ا٠بو ُب النار ((، وفيها عنو صلى اهلل عليو 
وآلو وسلم= ))أسروا ما شئتم فو اهلل ما أسر عبد إالَّ لبسو اهلل رداىا إف خّباً فخّباً وإف شراً 

شر حٌب فشر حٌب لو أف أحدكم أسر شراً من وراء سبعْب حجاباً ألظهره اهلل عليو ذلك ال



يكوف ثناؤه ُب الناس شراً ((، وفيها قاؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم= ))إف اهلل تعأب إذا ٝبع 
األولْب واآلخرين ببقيع واحد ينفذىم البصر ويسمعهم الداعي يقوؿ= ))أنا خّب شريك، 

 قرأ من كاف يعمل عمبلً ُب الدنيا كاف ٕب فيو شريك فأنا أدعو اليـو وال أقبل إالَّ خالصاً ٍُبَّ 
 }إال عبادؾ منهم ا٤بخلصْب{،

}ومن كاف يرجو لقاء ربو..{ اآلية، وفيها عنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم= ))من صلى 
يرائي أشرؾ ومن صاـ يرائي فقد أشرؾ ومن تصدؽ يرائي فقد أشرؾ ((، وفيها عنو صلى 

األتقياء األخفياء الذين إذا اهلل عليو وآلو وسلم= ))أدىن الرياء الشرؾ وأحب العباد إٔب اهلل 
ماتوا ٓب يفقدوا وإذا شهدوا ٓب يعرفوا أولئك أئمة ا٥بدى ومصابيح العلم ((، وقاؿ رسوؿ اهلل 

 صلى اهلل عليو وآلو وسلم= ))حب الثناء من الناس يعمي ويصم ((.
هم فيو قولو تعأب= }وال ٛبدف عينيك إٔب ما متعنا بو أزواجاً منهم زىرة ا٢بياة الدنيا لنفتن

ورزؽ ربك خّب وأبقى وأمر أىلك بالصبلة واصطرب عليها ال نسألك رزقاً ٫بن نرزقك 
[ أي ال ٛبد نظرٮبا إٔب ما متعنا بو أي جعلناه بلغة ٭بتعهم بو 465والعاقبة للتقوى{]طو= 

إٔب حْب، والنظر ا٤بنهي عنو ىو أف يطوؿ نظره استحساناً وإعجاباً وٙبسراً وتلهفاً، بل 
الزىد ُب ىذه الدنيا الفانية وقولو= أزواجاً أي أصنافاً والزىرة زينة الدنيا وهبجتها  يعدؿ إٔب

لنفتنهم فيو أي ليبلوىم فيستوجبوا العذاب إف ٓب يشكروا ورزؽ ربك ُب ا١بنة خّب ٩با أوتوه 
وأبقى من حطاـ الدنيا الفانية وكذا ما رزؽ ا٤بؤمنْب من ا٢ببلؿ خّب من ىذا؛ ألنَّو ال ٱبلوا 

أمواؿ الظلمة ُب الغالب من ا٢براـ، وعن علي عليو السبلـ= )من سره أف يكوف أغُب الناس 
فليكن ٗبا ُب يد اهلل أوثق منو ٩با ُب يده(، وقاؿ= )عباد اهلل انظروا إٔب الدنيا نظر الزاىدين 

نها فيها فإهنا واهلل عن قليل تزيل الثاوي الساكن وتفجع ا٤بَبؼ إالَّ من ال يرجع ما تؤب م
فأدبر وال يدري ما ىو آت منها فينتظر سرورىا مشوب با٢بزف وآخر ا٢بياة إٔب الضعف 
والوىن فبل يغرنكم كثر ما يعجبكم فيها لقلة ما يصحبكم منها(، وُب أمإب ا٤برشد قاؿ 
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم= ))أربع خبلؿ مفسدة للقلب= ٦بارات األٞبق، فإف 



وإف سكت عنو سلمت منو، وكثرة الذنوب مفسدة للقلب وقد قاؿ جاريتو كنت مثلو 
 تعأب= }كبل بل راف على قلوهبم ما كانوا يكسبوف{،

وا٣بلوة بالنساء واالستمتاع منهن والعمل برأيهن، و٦بالسة ا٤بوتى ((، قيل يا رسوؿ اهلل= من 
لو وسلم= ))لن ا٤بوتى؟ قاؿ= ))كل غِب قد أطغاه غناه ((، وفيها قاؿ صلى اهلل عليو وآ

يعدو ا٤بؤمن أحد خلتْب دمامة ُب وجهو أو قلة ُب مالو ((، وفيها قاؿ صلى اهلل عليو وآلو 
وسلم= ))قاؿ اهلل تبارؾ وتعأب= ))يابن آدـ تفرغ لعبادٌب أمؤل صدرؾ غناً وأسد فقرؾ وإف 

وآلو ٓب تفعل مؤلت صدرؾ شغبلً وٓب أسد فقرؾ ((، وفيها عن عائشة قاؿ صلى اهلل عليو 
وسلم= ))إ٭با يكفيك من الدنيا كزاد الراكب فإف سرؾ اللحوؽ يب فإياؾ و٨بالطة األغنياء 
وال تستبدٕب ثوباً حٌب ترقعيو ((، قولو تعأب= }وأمر أىلك بالصبلة واصطرب عليها{ أي 

أقبل عليها أنت مع أىلك واستعينوا هبا على حوائجكم وخصاصتكم ال نسألك رزقاً أي 
اً لنفسك وال لغّبؾ ٫بن نرزقك فبل هتتم بأمر ا٤بعيشة فإنك تكفى ففرغ ال نكلفك رزق

بالك ألمر اآلخرة والعاقبة أي ا١بنة ألىل التقوى. وُب أمإب ا٤برشد عنو صلى اهلل عليو وآلو 
وسلم، قاؿ= ))أوحى اهلل إٔب الدنيا من خدمك فأتعبيو ومن خدمِب فذريو ((، وفيها عنو 

م= ))ما باؿ أقواـ يشرفوف ا٤بَبفْب ويستخفوف بالعابدين ويعملوف صلى اهلل عليو وآلو وسل
بالقرآف ما وافق ىواىم وما خالف ىواءىم تركوه فعند ذلك يؤمنوف ببعض ويكفروف ببعض 

يسعوف فيما يدرؾ بغّب سعي من القدر ا٤بقدور واألجل ا٤بكتوب والرزؽ ا٤بقسـو وال 
٤بوفور والسعي ا٤بشكور والتجارة الٍب ال تبور يسعوف فيما ال يدرؾ إالَّ بالسعي من ا٢بق ا

((، وعنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم= ))أيها الناس إف أحدكم لن ٲبوت حٌب يستكمل رزقو 
فبل تستبطئوا الرزؽ واتقوا اهلل أيها الناس واٝبلوا ُب الطلب خذوا ما حل ودعوا ما حـر ((، 

لى اهلل عليو وآلو وسلم يعِب األمّب ُب قاؿ ُب الشفاء= و٩با ذكره ُب الصحاح عن النيب ص
صحاح األخبار أنَّو قاؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم= ))الصبلة مرضاة للرب وحب للمبلئكة 

 وسنة األنبياء ونور للمعرفة وأصل لئلٲباف



وإجابة للدعاء وقبوؿ لؤلعماؿ وبركة ُب الرزؽ وراحة ُب البدف وسبلح على األعداء 
بْب صاحبها وبْب ملك ا٤بوت وسراج ُب قربه وفراش ٙبت جنبو  وكراىية للشيطاف وشفيع

وجواب منكر ونكّب مؤنس وزائر معو إٔب يـو القيامة فإذا كانت القيامة كانت ظبلً فوقو 
وتاجاً على رأسو ولباساً على بدنو ونوراً يسعى بْب يديو وسَباً بينو وبْب النار وحجة 

وجوازاً على الصراط ومفتاحاً إٔب ا١بنة؛ ألف الصبلة  للمؤمن بْب يدي الرب وثقبلً ُب ا٤بيزاف
تسبيح وٙبميد وهتليل وتقديس وعظيم وقراءة ودعاء وٛبجيد؛ ألف أفضل األعماؿ كلها 

 الصبلة لوقتها ((.

قولو تعأب= }وبشر ا٤بخبتْب الذين إذا ذكر اهلل وجلت قلوهبم والصابرين على ما أصاهبم 
[ ا٤بخبتْب ا٤بطيعْب ا٤بتواضعْب من 68ينفقوف{]ا٢بج=  وا٤بقيمْب الصبلة و٩با رزقناىم

ا٣ببت وىو ا٤بطمئن من األرض يعِب ا٣باشعْب، ٍُبَّ وصفهم تعأب بأهنم إذا ذكر اهلل وجلت 
قلوهبم أي خافت وفزعت ىيبة ١ببللو وبطشو بالعصاة فتقشعر جلودىم من خشيتو تعأب، 

ا٤بقيمي الصبلة على ما أمروا من ٛبامها والصابروف على ما أصاهبم من احملن وا٤بصائب، و 
ُب أوقاهتا، و٩با رزقناىم ينفقوف أي يتصدقوف زكاة وغّبىا، فأمر اهلل نبيو صلى اهلل عليو 
وآلو وسلم بأف يبشر ىؤالء ونعم البشارة دار الكرامة. قاؿ أمّب ا٤بؤمنْب لؤلحنف= )ادع 

ٕب فقاؿ لو األحنف يا أمّب أصحايب فدعاىم فدخل عليو قـو متخشعوف كأهنم أشناف بوا
ا٤بؤمنْب، ما ىذا الذي نزؿ هبم من قلة الطعاـ أـ من ىوؿ ا٢برب؟ فقاؿ عليو السبلـ= ال 

يا أحنف إف اهلل إذا أحب قوماً تنسكوا ُب دار الدنيا نسك من ىجم على ما علم من فزع 
ذكروا صباح يـو القيامة من قبل أف يشاىدوىا فحملوىا أنفسهم كل ٦بهودىا فكانوا إذا 

يـو العرض على اهلل تعأب توٮبوا خروج عنق من النار ٰبشر ا٣ببلئق إٔب رهبم عز وجل 
وظهور كتاب تبدوا فيو فضائح ذنوهبم فكادت أنفسهم تسيل سيبلناً وتطّب قلوهبم بأجنحة 

 ا٣بوؼ طّبانا وتفارقهم عقو٥بم إذا غلت هبم مراجل ا٤برد إٔب اهلل تعأب غلياناً ٰبنوف حنْب
الوالو ُب دجا الظلم ذبل األجساـ حزينة قلوهبم كا٢بة وجوىهم ذابلة شفاىهم ٟبيصة 



بطوهنم تراىم سكارى وليسوا بسكارى ىم ٠بار وحشة الليإب متخشعوف قد أخلصوا هلل 
أعما٥بم سراً وعبلنية فلو رأيتهم ُب ليلهم وقد نامت العيوف وىدأت األصوات وسكنت 

ر وقد هنبهم يـو الوعيد ذلك قولو تعأب= }أفأمن أىل القرى أف ا٢بركات من الطّب ُب الوكو 
يأتيهم بأسنا بياتاً وىم نائموف{ فاستيقظوا ٥با فزعْب فقاموا إٔب مصافهم يعولوف ويبكوف 

 تارة ويسبحوف ليلة مظلمة هبما فلو رأيتهم يا أحنف قياماً على

وا خلت النار قد أخذت منهم أطرافهم منحنية ظهورىم على أجزاء القرآف لصبلهتم إذا زفر 
إٔب خبلمهم وإذا عولوا حسبت السبلسل قد صارت ُب أعناقهم ولو رأيتهم ُب هنارىم إذاً 

لرأيت قوماً ٲبشوف على األرض ىوناً ويقولوف للناس حسناً وإذا خاطبهم ا١باىلوف قالوا 
. إٔب آخر كبلمو سبلماً وإذا مروا باللغوا مروا كراماً أولئك يا أحنف تنجعوا دار السبلـ.

عليو السبلـ( وُب أمإب ا٤برشد أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم، قاؿ= ))إذا أحب 
اهلل قوماً ابتبلىم فمن صرب فلو الصرب ومن جزع فلو ا١بزع ((، وفيها عنو صلى اهلل عليو 

وآلو وسلم= ))على كل مسلم صدقة ((، قيل يا رسوؿ اهلل= أرأيت إف ٓب ٪بد؟ قاؿ= 
))يعتمد بيده فينفع نفسو ويتصدؽ ((، قيل= يا رسوؿ اهلل، أرأيت فإف ٓب يستطع أو ٓب 

يفعل؟ قاؿ= ))يعْب ذا ا٢باجة ا٤بلهوؼ (( قيل= فإف ٓب يستطع أو ٓب يفعل؟ قاؿ= ))يأمر 
با٤بعروؼ أو ا٣بّب ((، قاؿ= أرأيت إف ٓب يستطع؟ قاؿ= ))ٲبسك عن الشر فإنو لو صدقة 

.)) 

قد أفلح ا٤بؤمنوف الذين ىم ُب صبلهتم خاشعوف والذين ىم عن اللغو قولو تعأب= }
معرضوف والذين ىم للزكاة فاعلوف والذين ىم لفروجهم حافظوف..{ إٔب قولو= }والذين 

ىم ألماناهتم وعهدىم راعوف والذين ىم على صلواهتم ٰبافظوف أولئك ىم الوارثوف الذين 
[ حكم اهلل للمؤمنْب الذين ىم هبذه 44ف= يرثوف الفردوس ىم فيها خالدوف{]ا٤بؤمنو 

األخبلؽ متصفْب بوراثة الفردوس خالدين، فاتصف بصفاهتم تكن من الفائزين وال ٘بانب 
طريقهم فتكن من ا٣باسرين قولو= خاشعوف أي ساكنوف متواضعوف وا٣بشوع ُب الصبلة 



صبله، وروى خشية القلب وسكوف األعضاء وإلزاـ البصر موضع السجود ال ٯباوز بصره م
القاسم بن إبراىيم عليو السبلـ أف علي ابن أيب طالب قاؿ لعبد اهلل بن جعفر= )إذا قمت 
إٔب الصبلة فارفع بصرؾ موضع سجودؾ ٍُبَّ استفتح بالقراءة فتجعل لسانك ترٝباناً لقلبك 
ال يغيب قلبك ٩با يقوؿ لسانك ال تعبأ بشيء من شأنك إالَّ ٗبا أنت فيو من صبلتك ال 

كر ُب تبلوتك غّب ما تتلو ويكوف ٮبك اآلية الٍب تتلوىا فإذا فرغت من القراءة وصرت تذ 
إٔب الركوع ٓب تذكر إالَّ التكبّب وحسن ا٣بضوع وكذلك إذا اعتدلت ُب القياـ ٓب تذكر إالَّ 

الركوع وكأف ذكرؾ السجود فإذا فرغت من ركعة حفظها ٍُبَّ ابتدأت األخرى تصنع فيها  
ألؤب ال تذكر غّب قراءتك وغّب حفظك ألف الصبلة ال بد ٥با أف ٙبصى كما صنعت ُب ا

ال يزاد فيها وال ينقص منها حٌب تؤدى إٔب اهلل عز وجل فرضك كما أمرؾ بعونو وتوفيقو(، 
وروى ولده ٧بمد بن القاسم عن النيب صلى اهلل عليو وآلو وسلم= ))إف اهلل ال يقبل صبلة 

و (( انتهى. وعنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم= ))يا أنس= عبد ال ٰبضر فيها عقلو مع بدن
صل صبلة مودع ترى أنك ال تصلي بعدىا أبداً واضرب ببصرؾ موضع سجودؾ حٌب ال 
تعرؼ من عن ٲبينك وال من عن يسارؾ، واعلم أنك بْب يدي من يراؾ وال تراه ((، وُب 

صبلة الليل مثُب مثُب يتشهد أمإب ا٤برشد أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم= قاؿ= 
 ُب كل ركعتْب ٍُبَّ 

تضرع وٚبشع وٛبسك وتفتح يديك ترفعهما إٔب ربك تقوؿ= يا رب يا رب فمن ٓب يفعل 
ذلك فهي خداج ((، وُب ينابيع النصيحة لؤلمّب ا٢بسْب عنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم= 

٭با يكتب للعبد من ))إف العبد ليصل الصبلة ال يكتب لو منها سدسها وال عشرىا وإ
صبلتو ما عقل منها ((، وفيها عنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم= ))ركعتاف خفيفتاف ُب ذكر 

خّب من قياـ ليلة والقلب ساه وإف القـو يكونوف ُب صبلهتم بينهم من الفضل كما بْب 
السماء واألرض ((، واللغو= الباطل والكذب وما ال يعِب من قوؿ أو فعل وىو ما يوجب 

لشرع أو ا٤بروة إلغاؤه وإطراحو كاللعب وا٥بزؿ وفعلهم للزكاة تأديتها، وُب أمإب ا٤برشد عنو ا



صلى اهلل عليو وآلو وسلم= ))إف اهلل فرض للفقراء ُب أمواؿ األغنياء قدر ما يسعهم فإف 
منعوىم حٌب ٯبوعوا ويعروا وٯبهدوا حاسبهم اهلل حساباً شديداً وعذهبم عذاباً نكرا (( 

ن ىم ٤با ائتمنوا عليو ولعهدىم قائموف عليها با٢بفظ وافوف هبا وذلك عاـ لكل ما والذي
ائتمنوا عليو وعوىدوا عليو من اهلل تعأب ومن ا٣بلق، وٰبتمل ا٣بصوص ُب أمانات الناس 
وعهدىم ويؤيد األوؿ ما ُب أمإب ا٤برشد، قاؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم= ))يا إخواين، 

ال يكتمن بعضكم بعضاً فإف خيانة الرجل ُب علمو أشد من خيانتو ُب تناصحوا ُب العلم و 
مالو ((، و٧بافظتهم على صلواهتم تأديتها ُب أوقاهتا ٦بتهدين فيما يتم هبا أوصافها، وُب 

أمإب ا٤بؤيد باهلل عنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم= ))من أسبغ وضوءه وأحسن صبلتو وأدى 
وأدى النصيحة ألىل بيت رسوؿ اهلل فقد استكمل  زكاة مالو وخزف لسانو وكف غضبو

 حقائق اإلٲباف وأبواب ا١بنة مفتحة لو ((.

قولو تعأب= }إف الذين ىم من خشية رهبم مشفقوف والذي ىم بآيات رهبم يؤمنوف والذين 
ىم برهبم ال يشركوف والذين يؤتوف ما أتوا وقلوهبم وجلة أهنم إٔب رهبم راجعوف أولئك 

[ مشفقوف أي خائفوف من عذابو 94ّبات وىم ٥با سابقوف{]ا٤بؤمنوف يسارعوف ُب ا٣ب
ويؤمنوف أي يصدقوف وال يشركوف أي ُب اإل٥بية والعبادة ويؤتوف ما أتوا أي ما أعطوا لوجو 
اهلل من أنواع الصدقات والضيافات و٫بوىا، وقلوهبم خائفة أف ال يقبل اهلل منها الصدقات 

بحانو بْب علة ذلك الوجل وىي علمهم برجوعهم إٔب جوار وسائر الطاعات، ٍُبَّ أنَّو س
رهبم وال يدري ما يصنع اهلل بو ألجلها وىل وقعت ٨بلصة لو عن عهده ما لزمو أـ ال ٍُبَّ إنَّو 

سبحانو ٤با ذكر ىذه الصفات للمؤمنْب ا٤بخلصْب قاؿ= }أولئك يسارعوف ُب ا٣بّبات{ 
 الشيء مستكثر منو وراغب فيو، وقيل= أي يبادروف فيستكثروف منها ألف ا٤بسارع إٔب

يتعجلوف ُب الدنيا ا٤بنافع ووجوه اإلكراـ كقولو تعأب= }فآتاىم اهلل ثواب الدنيا وحسن 
ثواب اآلخرة{ }وآتيناه أجره ُب الدنيا وإنو ُب اآلخرة ٤بن الصا٢بْب{ ألهنم إذا سورع ٥بم 

 ألف فيو إثبات ما نفي عن الكفار هبا فقد سارعوا ُب نيلها وىذا أحسن طباقاً لآلية األؤب



ا ٭بدىم بو من ماؿ وبنْب نسارع ٥بم ُب ا٣بّبات ((، وعن علي  ُب قولو قبلها= }أٰبسبوف أ٭بَّ
عليو السبلـ= )إف ا٤بؤمن ال يصبح وال ٲبسي إالَّ ونفسو ظنوف عنده فبل يزاؿ زارياً عليها 

أعما٥بم القليل وال يستكثروف ومستزيداً ٥با ((، وقاؿ ُب صفة ا٤بتقْب= )ال يرضوف من 
الكثّب فهم ألنفسهم متهموف ومن أعما٥بم مشفقوف من عبلمة أحدىم يعمل األعماؿ 

 الصا٢بة وىو على وجل ((.

قولو تعأب= }إف الذين ٰببوف أف تشيع الفاحشة ُب الذين آمنوا ٥بم عذاب أليم ُب الدنيا 
قبح حب ذلك وعلى ٙبرًن  [ تشيع أي تنتشر وتذيع فتدؿ على>4واآلخرة{]النور= 

إشاعتها أؤب لذا توعد احملبْب بأف ٥بم عذاب أليم ُب الدنيا وىو ا٢بد واآلخرة وىو النار ٤بن 
ٓب يتب، فعلى ا٤بؤمن أف ٰبب ا٤بؤمن ُب اهلل وأف يرى لو ما يرى لنفسو ومن أحب إشاعة 

تزاؿ أمٍب ٖبّب ما الفاحشة فيو ٓب يتأتى لو ذلك. وعنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم= ))ال 
ٙبابوا وأدوا األمانة واجتنبوا ا٢براـ وأقاموا الصبلة وآتوا الزكاة فإذا ٓب يفعلوا ذلك ابتلوا 

بالقحط والسنْب ((، وعنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم= ))من أصبح ال يهتم بأمر ا٤بسلمْب 
ن ا٤بسلمْب فليس من ا٤بسلمْب، ومن ٠بع مسلماً ينادي= يا للمسلمْب فلم ٯبب فليس م

((، وعنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم= ))ما من امرئ ٱبذؿ امرءاً مسلماً ُب موضع تنتهك 
فيو حرمتو وتنتقص فيو من عرضو إالَّ خذلو اهلل ُب موطن ٰبب فيو نصرتو، وما من امرئ 
نصر مسلماً ُب موطن ينتقص فيو عرضو وينتهك فيو من حرمتو إالَّ نصره اهلل ُب موطن 

 نصرتو ((. ٰبب فيو

قولو تعأب= }ُب بيوت إذ اهلل أف ترفع ويذؾ فيها ا٠بو يسبح لو فيها بالغدو اآلصاؿ رجاؿ 
ال تلهيهم ٘بارة وال بيع عن ذكر اهلل وإقاـ الصبلة وإيتاء الزكاة ٱبافوف يوماً تتقلب فيو 

اء بغّب القلوب واألبصار ليجزيهم اهلل أحسن ما عملوا ويزيدىم من فضلو واهلل يرزؽ من يش
[ ُب بيوت متعلق بيسبح لآلٌب أو ٗبا قبلو أي ا٤بشكاة ُب بعض ;6حساب{]النور= 

بيوت وىي ا٤بساجد وترفع أي تعظم وتذكر فيها أ٠باؤه ا٢بسُب والتسبيح تنزيو وقد يكوف 



التسبيح ٗبعُب الصبلة بالغدو أي البكر واآلصاؿ من بعد الزواؿ أو العصر، ورجاؿ مرفوع 
من ا٤بؤمنْب وصفهم اهلل سبحانو بقولو= ال تلهيهم ٘بارة وىي تعم البيع بيسبح وىم قـو 

والشراء وذكر البيع ثانياً قيل؛ ألنَّو أدخل ُب ا٥باء من حيث أف الربح قد تعْب فيو، وٯبوز 
أف يراد بالتجارة الشراء فقط وتتقلب أي تضطرب فيو القلوب من ا٥بوؿ وتشخص فيو 

الفزع، وبغّب حساب أي تفضبلص فأما الثواب فلو  األبصار فبل تقر ُب مكاهنا من
حساب؛ ألنَّو على حسب االستحقاؽ ىكذا قيل. وعنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم= 

))ٙبت ظل العرش يـو ال ظل إال ظلو رجل خرج من بيتو فأسبغ الطهور ٍُبَّ مشى إٔب بيت 
وبْب ذلك، ورجل  من بيوت اهلل عز وجل ليقضي فريضة من فرائض اهلل فهلك فيما بينو

قاـ ُب جوؼ الليل بعد ما ىدأت العيوف فأسبغ الطهور ٍُبَّ قاـ إٔب بيت من بيوت اهلل عز 
وجل فهلك فيما بينو وبْب ذلك ((، وقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم= ))من 

أخرج أذى من مسجد كانت لو حسنة وا٢بسنة بعشر أمثا٥با، ومن أدخل أذى ُب مسجد  
و سيئة والسيئة واحدة ((، ومن كبلـ لعلي عليو السبلـ يوصي بو أصحابو= كاف علي

)تعاىدوا أمر الصبلة حافظوا عليها واستكثروا منها وتقربوا هبا فإنو كانت على ا٤بؤمنْب  
كتاباً موقوتاً، أال تستمعوا إٔب جواب أىل النار حْب سئلوا= }ما سلكم ُب سقر قالوا ٓب 

حت الذنوب حت الورؽ ويطلقها إطبلؽ الريق( وشبهها رسوؿ نك من ا٤بصلْب{ وإهنا لت
 (4اهلل با٤بخمة)

__________ 
 ( ػ كذا وىي ا٤باء ا٢بار.4)

يكوف على باب الرجل فهو يغتسل منها ُب اليـو والليلة ٟبس مرات فما عسى أف يبق 
قرة عْب عليو من الدرف، وقد عرؼ حقها من ا٤بؤمنْب الذين ال يشغلهم عنها زينة متاع وال 

من ولد وال ماؿ، يقوؿ اهلل سبحانو= }رجاؿ ال تلهيهم ٘بارة وال بيع عن ذكر اهلل وإقاـ 
الصبلة وإيتاء الزكاة{، وكاف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم نصباً بالصبلة بعد 



التبشّب لو با١بنة لقوؿ اهلل سبحانو= }وأمر أىلك بالصبلة واصطرب عليها{، وكاف يأمر 
يصرب عليها نفسو، ٍُبَّ أف الزكاة جعلت مع الصبلة قرباناً ألىل اإلسبلـ فمن أعطاىا أىلو و 

طيب النفس هبا فإهنا ٘بعل لو كفارة ومن النار حجازاً ووقاية فبل يتبعنها أحد نفسو وال 
يكثرف عليها ٥بفو وإف من أعطاىا غّب طيب النفس هبا يرجو هبا ما ىو أفضل منها فهو 

وف األجر ضاؿ العمل طويل الندـ. وُب أمإب ا٤برشد عنو صلى اهلل عليو جاىل بالسنة مغب
وآلو وسلم= ))قاؿ اهلل عز وجل= ال إلو إالَّ اهلل حصِب فمن دخلو أمن من عذايب ((، وفيها 

عنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم= ))أفضل الذكر ال إلو إالَّ اهلل وأفضل الدعاء ا٢بمد ((، 
و وآلو وسلم= ))من كاف آخر كبلمو ال إلو إالَّ اهلل دخل ا١بنة ((، وفيها عنو صلى اهلل علي

وفيها قاؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم= ))من ىلل مائة وكرب مائة كانت خّباً لو من عشر 
رقاب يعتقها ومن سبع بدنات ينحرىا عند بيت اهلل ا٢براـ ((، وفيها عنو صلى اهلل عليو 

السبلـ= يا رب علمِب شيئاً أذكرؾ بو وأدعوؾ؟ قاؿ=  وآلو وسلم، قاؿ= ))قاؿ موسى عليو
قل يا موسى= ال إلو إالَّ اهلل، قاؿ= كل عبادؾ يقوؿ ىذا، قاؿ= قل ال إلو إالَّ اهلل، قاؿ= ال 

ا أريد شيئاً ٚبصِب بو؟ قاؿ= يا موسى، لو أف السموات السبع وٕبارىن  إلو إالَّ أنت إ٭بَّ
اهلل ُب كفة ما لت هبم ال إلو إالَّ اهلل ((، وفيها عنو  واألرضْب السبع ُب كفة وال إلو إالَّ 

صلى اهلل عليو وآلو وسلم= ))إف اهلل ليلـو على العجز فابل من نفسك ا١بهد فإف غلبت 
 فقل توكلت على اهلل أو حسيب اهلل

ونعم الوكيل ((، وفيها قاؿ رجل يا رسوؿ اهلل= إف سنن اإلسبلـ وشرائعو قد كثرت عليَّ 
بأمر من أمر اإلسبلـ أتشبث بو؟ قاؿ= ))ال يزاؿ لسانك رطباً من ذكر اهلل عز  فأنبئِب

وجل ((، وفيها عنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم= ))من عجز منكم عن الَعدوِّ أف ٯباىده 
وعن الليل أف يكابده فليكثر من ذكر اهلل تعأب (( وفيها عنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم= 

 عبدي بذكر عن مسألٍب أعطيتو أفضل ما أعطي السائلْب ((. ))قاؿ اهلل= إذا اشتغل
قولو تعأب= }وعباد الرٞبن الذي ٲبشوف على األرض ىوناً وإذا خاطبهم ا١باىلوف قالوا 



سبلماً والذين يبيتوف لرهبم سجداً وقياماً..{ إٔب قولو= }والذين إذا أنفقوا ٓب يسرفوا وٓب 
ولو= }والذين ال يشهدوف الزور وإذا مروا باللغو مروا  يقَبوا وكاف بْب ذلك قواماً..{ إٔب ق

كراماً والذين إذا ذكروا بآيات رهبم ٓب ٱبروا عليها صماً وعمياناً..{ إٔب قولو= }أولئك 
[ وعباد الرٞبن أي عباده 8:ٯبزوف الغرفة ٗبا صربوا ويلقوف فيها ٙبية وسبلمًا{]الفرقاف= 

ؤب= ٲبشوف ا٥بوف أي بالسكينة والوقار حقاً ووصفهم بتسعة أنواع من الصفات= األ
والتواضع. الثانية= إذا خاطبهم السفهاء ٗبا يكرىوف قالوا قوالً حسناً ٝبيبًل. الثالثة= يبيتوف 

يصلوف بالليل. الرابعة= إهنم مع ىذه الصفات خائفوف مبتهلوف إٔب رهبم ُب صرؼ العذاب 
. ا٣بامسة= إهنم متوسطْب ُب اإلنفاؽ ال عنهم، والغراـ العذاب الشديد أو البلـز أو الثقيل

إسراؼ وىو اإلنفاؽ ُب غّب حق أو لغّب حاجة، وال إقتار وىو التضييق فيو وقواماً وسطاً. 
السادسة= ال يشركوا وال يقتلوا النفس احملرمة وال يزنوف ومن يفعل بعض الثبلث يلق أثاماً 

ئك يبدؿ اهلل سيئاهتم حسنات أي عقوبة }إالَّ من تاب وآمن وعمل عمبلً صا٢باً فأول
وكاف اهلل غفوراً رحيمًا{. السابعة= ال يشهدوف الزور أي ال ٰبضروف ٦بالس الكذب 

والباطل وال يشهدوف شهادة الزور أي ال ينطقوف بو وإذا مروا بأىل اللغو وىو القبيح من 
 الكبلـ مروا معرضْب مكرمْب ألنفسهم عن الوقوؼ

لقرآف ٠بعوا الوعظ فلم يصموا عنو وأبصروا الرشد فلم يعموا معهم. الثامنة= إذا وعظوا با
عنو، وا٣برور السقوط أي ٓب يكبوا إالَّ للحرص على اإلستماع. التاسعة= سألوا أف يرزقوا 
أزواجاً وأوالداً تقر هبم عيوهنم من القر وىو الرد كناية عن الفرح هبم ُب الدنيا بإطاعة اهلل 

وإماماً أي قدوة يهتدى هبم ُب ا٣بّب، أولئك ا٤بتصفْب ٗبا سبق والصبلح وُب اآلخرة با١بنة، 
يكافوف على صربىم بالغرفة وىي إعبلء مساكن ا١بنة، فاستمسك هبذه الصفات تكن من 

عباد اهلل الصا٢بْب وتفوز ٗبا وعد بو عباده ا٤بتقْب. قاؿ أمّب ا٤بؤمنْب عليو صبلة رب 
و السبلـ= )فا٤بتقوف فيها ىم أىل الفضائل العا٤بْب حْب سئل عن وصف ا٤بتقْب فقاؿ علي

منطقهم الصواب وملبسهم اإلقتصاد ومشيهم التواضع غضوا أبصارىم عما حـر اهلل عليهم 



ووقفوا أ٠باعهم على العلم النافع ٥بم بذلت أنفسهم منهم ُب الببلء كالذي بذلت ُب 
ىم طرفة عْب شوقاً إٔب الرخا، لوال األجل الذي كتب اهلل ٥بم ٓب تستقر أرواحهم ُب أجساد

الثواب وخوفاً من العقاب، عظم ا٣بالق ُب أنفسهم فصغر ما دونو ُب أعينهم فهم وا١بنة  
كما قد رأوىا فهم فيها منعموف وىم والنار كما قد رأوىا فهم فيها معذبوف قلوهبم ٧بزونة 

قصّبة وشرورىم مأمونة وأجسادىم ٫بيفة وحاجتهم خفيفة وأنفسهم عفيفة صربوا أياماً 
أعقبتهم راحة طويلة ٘بارة مرٕبة يسرىا ٥بم رهبم إرادهتم الدنيا وٓب يريدوىا وأسرهتم فقدوا 
أنفسهم منها، أما الليل فصافوف أقدامهم تالْب ألجزاء القرآف يرتلوهنا ترتيبلً ٰبزحزوف هبا 

ت أنفسهم ويستثّبوف بو دواءىم، فإذا مروا بآية فيها تشويق ركنوا إليها طمعاً وطلع
نفوسهم إليها شوقاً وظنوا أهنا نصب أعينهم، وإذا مروا بآية فيها ٚبويف أصغوا إليها 

مسامع قلوهبم وظنوا أف زفّب جهنم وشهيقها ُب أصوؿ آذاهنم فهم حانوف على أوساطهم 
متفرشوف ١بباىهم وأكفهم وركبهم وأطراؼ أقدامهم يطلبوف إٔب اهلل تعأب ُب فكاؾ رقاهبم 

 ماء علماء أبرار أتقياء قد براىموأما النهار فحل

ا٣بوؼ برى القداح ينظر إليهم الناظر فيحسبهم مرضى وما بالقـو من مرض، ويقوؿ= قد 
خولطوا ولقد خالطهم أمر عظيم، ال يرضوف من أعما٥بم القليل وال يستكثروف الكثّب فهم 

و فيقوؿ= أنا ألنفسهم متهموف ومن أعما٥بم مشفقوف، إذ زكي أحداً منهم خاؼ ٩با يقاؿ ل
أعلم بنفسي من غّبي وريب أعلم مِب بنفسي، اللهم ال تؤاخذين ٗبا يقولوف واجعلِب أفضل 

٩با يظنوف واغفر ٕب ٩با يعلموف ُب عبلمة أحدىم إنك ترى لو قوة ُب دين وحزماً ُب لْب 
 ُب وإٲباناً ُب يقْب وحرصاً ُب علم وعلماً ُب حلم وقصداً ُب غُب وخشوعاً ُب عبادة و٘بمبلً 
فاقة وصرباً ُب شدة وطلباً ُب حبلؿ ونشاطاً ُب ىدى وٙبرجاً عن طمع، يعمل األعماؿ 
الصا٢بة وىو على وجل ٲبسي وٮبو الشكر ويصبح وٮبو الذكر يبيت حذراً ويصبح فرحاً 

حذراً ٤با حذر من الغفلة وفرح ٤با أصاب من الفضل والرٞبة إف استصعبت عليو نفسو فيما 
ؤ٥با فيما ٙبب، قرة عينو فيما ال يزوؿ وزىادتو فيما ال يبقى ٲبزج العلم يكره ٓب يعطها س



با٢بلم والقوؿ والعمل، تراه قريباً أملو قليبلً زَلَُلو خاشعاً قلبو قانعة نفسو منزوراً أكلو سهبًل 
أمره حريزاً دينو ميتة شهوتو مكظوماً غيظو ا٣بّب منو مأموؿ والشر عنو مأموف إف كاف ُب 

كتب ُب الذاكرين وإف كاف ُب الذاكرين ٓب يكتب من الغافلْب يعفو عمن ظلمو   الغافلْب
ويعطي من حرمو ويصل من قطعو بعيداً فحشو ليناً قولو غائباً منكره ناظراً معروفو مقببلً 
خّبه مدبراً شره ُب الزالزؿ وقور وُب ا٤بكاره صبور وُب الرخاء شكور ال ٰبيف على من 

ب يعَبؼ با٢بق قبل أف يشهد عليو ال يضيع ما استحفظ وال يبغض وال يأٍب فيمن ٰب
ينسى ما ذكر وال ينابز باأللقاب وال يضار با١بار وال يشمت با٤بصائب وال يدخل ُب 

الباطل وال ٱبرج من ا٢بق إف صمت ٓب يغمو صمتو وإف ضحك ٓب يعل صوتو وإف بغي 
والناس منو ُب راحة أتعب  عليو صرب حٌب يكوف اهلل الذي ينتقم لو، نفسو منو ُب عناء

 نفسو آلخرتو وأراح الناس من نفسو بعده عمن تباعد عنو زىد ونزاىة ودنوه

٩بن دنا منو لْب ورٞبة ليس تباعده تكرب وعظمة وال دنوه ٗبكر وخديعة( انتهى كبلـ باب 
= مدينة العلم ا٤ببْب لؤلمة ما آتى بو نبيها عن ربو وصلى اهلل على ٧بمد وآلو. قولو تعأب

}إف اهلل ال ٰبب الفرحْب{ أي الذين أبطرهتم النعم وىذا الفرح ا٤بذمـو ال الفرح الذي ال 
يبطر وال ٱبرج عن الشكر فهو ذو اإلعَباؼ بنعمة اهلل }وأما بنعمة ربك فحدث{.بل 

القبيح ما أَّدى إٔب اإلستطاعة والعجب، قاؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم= ))ثبلث 
ح مطاع وإعجاب ا٤برء بنفسو ((، وقاؿ صلى اهلل عليو وآلو مهلكات= ىواء متبع وش

وسلم= ))إف اهلل ٝبيل ٰبب ا١بماؿ ولكن الكرب َمْن َسِفَو ا٢بق وازدرى الناس (( رواٮبا ُب 
أمإب ا٤برشد. وذلك فعل قاروف حْب خرج على قومو ُب زينتو قاؿ علي عليو السبلـ= )من 

ر والشكر زينة الغُب(. قولو تعأب= }تلك الدار ناؿ استطاؿ(، وقاؿ= )العفاؼ زينة الفق
اآلخرة ٪بعلها للذين ال يريدوف علواً ُب األرض وال فساداً والعاقبة للمتقْب{ الدار اآلخرة 

أراد ا١بنة وتلك تعظيم وتفخيم لشأهنا، وعمـو اآلية يقضي بدخوؿ من أراد أف يكوف 
، وكذلك البغي، والعاقبة للمتقْب شراؾ نعلو أجود من شراؾ نعل صاحبو فيعلو عليو بذلك



قد مضى لك وصف ا٤بتقْب ُب آؿ عمراف الذين ينفقوف ُب السراء والضراء.. اْب، َوَوْصُف 
أمّب ا٤بؤمنْب ٥بم عند آية الفرقاف، قاؿ= )الفضل ذىبت األماين ىاىنا( فعند ىذه اآلية ال 

ُب عزىا ورياستها وتنزؿ حيث ينبغي إالَّ ترؾ إرادة كل ما كاف للدنيا واحتقاره فبل ينافس 
نز٥با خالقها. وعنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم= ))الدنيا ملعونة ملعوف ما فيها إالَّ ما كاف هلل 

عز وجل ((، رواه ُب أمإب ا٤برشد، وفيها قاؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم= ))إف حقاً على 
صلى اهلل عليو وآلو وسلم= ))لو  اهلل أف ال يرتفع شيء من الدنيا إالَّ وضعو ((، وفيها عنو 

كانت الدنيا تعدؿ عند اهلل جناح بعوضة ما سقى كافراً منها جرعة ((، وفيها عنو صلى 
 اهلل عليو وآلو وسلم= ))بئس العبد عبد ٘برب

واعتدى ونسي ا١ببار األعلى، بئس العبد عبد تكرب واختاؿ ونسي الكبّب ا٤بتعاؿ، بئس 
، بئس العبد عبد تكرب وزىا ونسي ا٤ببتدأ وا٤بنتهى، بئس العبد العبد عبد باع الدين بالدنيا

عبد ٖبل واختاؿ ونسي الكبّب ا٤بتعاؿ، بئس العبد عبد باع الدين بالدنيا، بئس العبد عبد 
خلط الدين بالشبهات، بئس العبد عبد يرده الرغب عن ا٢بق ((، قولو وال فساداً أي ظلماً 

يف بفعلهما مع اإلرادة. قولو تعأب= }وما ىذه ا٢بياة وجوراً فتعلق الوعيد بإرادهتما فك
الدنيا إالَّ ٥بو ولعب وإف الدار اآلخرة ٥بي ا٢بيواف لو كانوا يعلموف{ فاإلقباؿ على الباطل 
للذة يسّبة زائلة لعب واإلعراض عن ا٢بق لو واآلخرة ليس فيها إالَّ حياة مستمرة لو كانوا 

على الدنيا، قاؿ علي عليو السبلـ= )ما ُخِلَق امرئ عبثاً  يعلموف صحة ما قلنا آلثروا اآلخرة
فيلهو وال ترؾ سداً فيلغوا وما دنياه الٍب ٙبسنت لو ٖبلف من اآلخرة الٍب قبحها سوء النظر 

عنده، وما ا٤بغرور الذي ظفر من الدنيا بأعلى ٮبتو كاآلخر الذي ظفر من اآلخرة بأدىن 
= )يا أسرى الرغبة اقصروا فإف ا٤بعرج على الدنيا ال سهمتو( أي نصيبو ػ وقاؿ عليو السبلـ

يروعو منها إالَّ صريف أنياب ا٢بدثاف(. قولو تعأب= }يا بِب أقم الصبلة وأمر با٤بعروؼ وأنو 
عن ا٤بنكر واصرب على ما أصابك إف ذلك من عـز األمور وال تصعر خدؾ للناس واؿ 

خور واقصد ُب مشيك واغضض من ٛبشي ُب األرض مرحاً إف اهلل ال ٰبب كل ٨بتاؿ ف



صوتك إف أنكر األصوات لصوت ا٢بمّب{، قاؿ عليو السبلـ= )الصبلة قرباف كل تقي( 
وُب أمإب ا٤برشد عنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم= ))الصبلة خّب موضوع فمن شاء أقل ومن 

ر فريضة شاء استكثر ((، وفيها وقاؿ علي عليو السبلـ= )األمر با٤بعروؼ والنهي عن ا٤بنك
إذا أقيمت استقامت السنن (( وفيها قاؿ النيب صلى اهلل عليو وآلو وسلم= ))والذي نفسي 

بيده ليخرجن من أمٍب ناس من قبورىم ُب صورة القردة وا٣بنازير ٩با داىنوا أىل ا٤بعاصي 
 وكفوا عن هنيهم وىم يستطيعوف ((، قولو=

ذلك ا٤بذكور من عـز األمور أي  }واصرب على ما أصابك{ أي بسبب األمر والنهي إف ُب
مقطوعاهتا وواجباهتا وال تصعر خدؾ للناس أي ال ٛبل وجهك تكرباً بل أقبل على الناس 

بوجهك والصعر داء يصيب البعّب يلوي منو عنقو، وقولو مرحاً أي خيبلء وا٤بختاؿ ا٤بتكرب 
واقصد ُب مشيك   والفخور ا٤بتطاوؿ على الناس بنفسو ا٤بفتخر عليهم ٗبا معو من مناقبو،

كن وسطاً وامش بالوقار والسكينة. وُب أمإب ا٤برشد باهلل قاؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم= 
))ال يدخل النار من كاف ُب قلبو مثقاؿ حبة من خردؿ من إٲباف، وال يدخل ا١بنة من كاف 

ف ثويب ُب قلبو مثقاؿ حبة من خردؿ من كرب، قاؿ رجل يا رسوؿ اهلل= إنَّو ليعجبِب أف يكو 
غسيبلً ورأسي دىيناً وشراؾ نعلي جديداً وذكر أشياء حٌب ذكر عبلقة السوط أفمن الكرب 

ذلك؟ قاؿ= ال ذلك ا١بماؿ ألف اهلل ٝبيل ٰبب ا١بماؿ ولكن الكرب من سفو ا٢بق وازدرى 
الناس ((، وفيها قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم= ))رأس التواضع ثبلثة= االبتداء 

ليم على كل أحد والرضى باجمللس عن شرؼ اجمللس و٧ببة العبد ا٤بساجد وترؾ الرياء بالتس
والسمعة ُب شيء من دينو ((، وقاؿ علي عليو السبلـ= )فاعتربوا ٗبا كاف من فعل اهلل 

بإبليس إذ أحبط عملو الطويل وجهده ا١بهيد وقد كاف َعَبَد اهلَل ستة آالؼ سنة ال يدري 
ن سِب اآلخرة على كرب ساعة واحدة فمن بعد إبليس يسلم على اهلل أمن سِب الدنيا أـ م

ٗبثل معصيتو كبل ما كاف اهلل ليدخل ا١بنة بشراً بأمر أخرج بو منها ملكا إف حكمو ُب أىل 
السماء واألرض لواحد( قولو= }واغضض من صوتك{أي أخفظ منو }إف أنكر 



لذوي األلباب أف يتشبهوا با٢بمّب  األصوات{ أي أقبحها لصوت ا٢بمّب والذـ للحمّب إنَّو
الٍب ال عقوؿ ٥با فأوؿ صوهتا زفّب وآخره شهيق(، وقاؿ زيد بن علي عليو السبلـ أراد 

ا١بهاؿ من الناس. قولو تعأب= }إ٭با يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا هبا خروا سجداً وسبحوا 
 هبم خوفاً وطمعاً ٕبمد رهبم وىم ال يستكربوف تتجاَب جنوهبم عن ا٤بضاجع يدعوف ر 

و٩با رزقناىم ينفقوف فبل تعلم نفس ما أخفي ٥بم من قرت أعْب جزاء ٗبا كانوا يعملوف{ 
ا يصدؽ بالقرآف الذين إذا وعظوا بو سجدوا هلل خاضعْب طائعْب وسبحوا ٕبمد رهبم  أي إ٭بَّ

نحى عن نزىوه وأثنوا عليو غّب مستكربين عن اإلٲباف والطاعة تتجاَب جنوهبم أي ترتفع وتت
الفرش يقوموف ويقعدوف يدعوف رهبم خوفاً من العذاب وطمعاً ُب الرٞبة و٩با رزقناىم 

ينفقوف، ُب وجوه الكرب فبل تعلم نفس ما أخفي ٥بم ليـو القيامة ٩با تقر بو عيوهنم من 
الثواب وال مزيد على ىذه العدة وال مطمع وراءىا. قاؿ ُب الربىاف= روينا عن آبائنا عن 

 صلى اهلل عليو وآلو وسلم إنَّو قاؿ= ))قاؿ اهلل تعأب= إين أعددت لعبادي رسوؿ اهلل
الصا٢بْب ما ال عْب رأت وال أذف ٠بعت وال خطر على قلب بشر (( ٍُبَّ قاؿ تعأب= 

}جزاءاً ٗبا كانوا يعملوف{ من ِفعل الطاعات. وُب أمإب ا٤برشد عن معاذ قلت يا رسوؿ 
بد ا١بنة إذا عملو؟ قاؿ= ))َبٍخ َبٍخ سألت عن عظيم وإنو اهلل= حدثِب بعمل يدخل بو الع

يسّب على من يسره اهلل عليو= يقيم الصبلة ا٤بكتوبة ويؤدي الزكاة ا٤بفروضة وال يشرؾ باهلل 
شيئاً وسأنبئك بأبواب من ا٣بّب الصياـ جنة وقياـ العبد ُب جوؼ الليل يبتغي مرضاة اهلل 

م عن ا٤بضاجع{ وفيها قاؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم= ٍُبَّ تلى ىذه اآلية= }تتجاَب جنوهب
))أشرؼ أمٍب ٞبلة القرآف قواـ الليل ((، وفيها قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم= 
))عليكم بقياـ الليل فإنو دأب الصا٢بْب قبلكم وىو قربة لكم إٔب ربكم ومغفرة ومكفرة 

اهلل عليو وآلو وسلم= )) من صلى ٜباين  لسيئات اللساف ومنهاة عن اإلٍب ((، وعنو صلى
ركعات ُب الليل سوى الوتر يداـو عليها حٌب يلق اهلل هبن فتح اهلل عليو اثُب عشر باباً من 

ا١بنة ((، وعنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم= ))ركعتاف ُب نصف الليل اآلخر أفضل من الدنيا 



السر تضعف على صبلة العبلنية  وما فيها ((، وقاؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم= ))صبلة
 سبعْب ضعفاً ((، وعن علي عليو السبلـ= )صبلة الليل

مثُب مثُب وصبلت النهار إف شئت أربعاً وإف شئت مثُب(، وعن علي عليو السبلـ= )عزائم 
سجود القرآف أربع= أٓب تنزيل السجدة، وحم السجدة، والنجم، واقرأ باسم ربك الذي 

عن عائشة أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم كاف يصلي من خلق( وُب أمإب ا٤برشد 
الليل إحدى عشرة ركعة منها ركعتاف يصليهما وىو جالس، ويصلي إذا طلع الفجر ركعتْب 

قبل أف يصبح فذلك ثبلثة عشر ركعة. وفيها عن عبد اهلل يرفعو، قاؿ= ))ثبلثة ٰببهم اهلل 
، ورجل تصدؽ بصدقة ٱبفيها عن مشالو، عز وجل= رجل قاـ من الليل يتلو كتاب اهلل

ورجل كاف ُب سرية فاهنـز أصحابو فاستقبل العدو ((، قولو تعأب= }يا أيها الذين آمنوا 
اذكروا اهلل ذكراً كثّباً وسبحوه بكرة وأصيبلً ((، ذكر اهلل بالقلب واللساف والتسبيح وإف كاف 

أنواعو لتبيْب فضلو على سائر األذكار؛  من ٝبلة الذكر إالَّ أنَّو قيل= إ٭با أختصو من بْب
ألف معناه تنزيو اهلل عما ال ٯبوز عليو، والبكرة أوؿ النهار واألصيل آخره، قاؿ علي عليو 

السبلـ= )أفيضوا ُب ذكر اهلل فإنو أحسن الذكر( وُب أمإب ا٤برشد كاف رسوؿ اهلل صلى اهلل 
٢بمد هلل مؤل ا٤بيزاف واهلل أكرب مؤل عليو وآلو وسلم يقوؿ= ))سبحاف اهلل نصف ا٤بيزاف وا

السموات واألرض وال إلو إالَّ اهلل ليس دوهنا سَب وال حجاب حٌب ٚبلص إٔب رهبا ((، 
( من الليل على فراشو فقاؿ سبحاف 4وفيها عنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم= ))من تعار)

غفر الو لو ((. قولو تعأب= }إف  اهلل وا٢بمد هلل وال إلو إالَّ اهلل واهلل أكرب اللهم اغفر ٕب إالَّ 
اهلل ومبلئكتو يصلوف على النيب يا أيها الذين آمنوا صلوا عليو وسلموا تسليمًا{ قيل الصبلة 

من اهلل الرٞبة والكرامة ومن ا٤ببلئكة اإلستغفار والدعاء، وعنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم= 
٧با عنو عشر سيئات وأثبت لو ))من صلى عليَّ صبلة صلى اهلل عليو هبا عشر صلوات و 

 عشر حسنات استبق ملكاه ا٤بوكبلف هبا أيهما يبلغ روحي منو السبلـ



__________ 
 ( ػ التعار= السهر والتقلب على الفراش ليبًل. ٛبت4)

((، وعنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم= ))لقيِب جربيل صلى اهلل عليو وسلم فبشرين قاؿ إف 
عليك صليت عليو ومن سلم عليك سلمت عليو ((، وقاؿ اهلل عز وجل يقوؿ= من صلى 

صلى اهلل عليو وآلو وسلم= ))اكثروا من الصبلة علي يـو ا١بمعة فإنو يـو تضاعف فيو 
األعماؿ ((، وقاؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم= ))من ذكرت عنده فلم يصل علّي خطي 

صلى اهلل عليو وآلو وسلم=  طريق ا١بنة (( واألخبار ُب الصبلة على اآلؿ معو كثّبة. وقاؿ
))ارفعوا أصواتكم بالصبلة علّي وعلى أىل بيٍب فإهنا تذىب بالنفاؽ ((، وُب أمإب ا٤برشد 

٤با نزلت ىذه اآلية= }إف اهلل ومبلئكتو يصلوف على النيب..{ اْب. جاء رجل فقاؿ= يا 
)اللهم صل على رسوؿ اهلل، قد عرفنا السبلـ فكيف الصبلة عليك؟ فأخذ بيده ٍُبَّ قاؿ= )

٧بمد وآؿ ٧بمد كما صليت على إبراىيم وآؿ إبراىيم إنك ٞبيد ٦بيد فذكر ا٣بمس 
صلوات ٍُبَّ قاؿ= خذىا يا علي ٟبساً فإنك من أىلها ((، وفيها قاؿ صلى اهلل عليو وآلو 
وسلم= ))إذا صليتم علّي فصلوا علي وعلى أىلي وعلى أنبياء اهلل ورسلو كانوا قبلي فإهنم 

ثوا كما بعثت ((، وفيها قاؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم= ))إف صلوات اهلل على النيب قد بع
مغفرتو ((. قولو تعأب= }والذين يؤذوف ا٤بؤمنْب وا٤بؤمنات بغّبما اكتسبوا فقد احتملوا هبتاناً 

وإٜباً مبينًا{ بغّب ما اكتسبوا أي بغّب جناية وال استحقاؽ وهبتاف هبت بو من ٓب يفعلو، 
و صلى اهلل عليو وآلو وسلم= ))من استذؿ مؤمناً أو حقره لفقره وقلة ذات يده شهره وعن

اهلل يـو القيامة ٍُبَّ يفضحو ((، وقاؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم= ))من أرىب الربا االستطالة 
ُب عرض مسلم ((، وقاؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم= ))من هبت مؤمناً أو مؤمنة أو قاؿ ما 

قامو اهلل يـو القيامة على تل من النار حٌب ٱبرج ٩با قاؿ ((، وقاؿ صلى اهلل عليو ليس فيو أ
وآلو وسلم= ))ال ٰبل ٤بؤمن أف يهجر أخاه ا٤بؤمن فوؽ ثبلث ((، وزاد ُب بعض الروايات= 

 يلتقياف فيعرض ىذا ويعرض ىذا وخّبٮبا الذي يبدأ بالسبلـ



أقاموا الصبلة وأنفقوا ٩با رزقناىم سراً وعبلنية ((. قولو تعأب= }إف الذين يتلوف كتاب اهلل و 
يرجوف ٘بارة لن تبور ليوفيهم أجورىم ويزيدىم من فضلو إنَّو غفور شكور{ يتلوف أي 

يقرؤوف وقيل يداوموف على تبلوتو وأقاموا الصبلة أداموىا كاملة وأنفقوا أي الزكاة وغّبىا لن 
ىب الباطل أي لن تكسد وتذىب تبور أي هتلك والبائر من العمل ىو ا٥بالك الذا

وأجورىم ثواب أعما٥بم والزيادة إما ا٤بضاعفة أو ٫بوىا إنَّو غفور للذنب شكور ألعما٥بم، 
وعنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم= ))اتلوه فإف اهلل يأجركم على تبلوتو بكل حرؼ منو عشر 

لي عليو السبلـ حسنات أما إين ال أقوؿ ألف والـ ولكن ألف عشراً والـ عشر ((، وعن ع
قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم= ))أحق الناس بالصبلة الكثّبة ُب السر والعبلنية 

( وإف أحق الناس بالصـو الكثّب حامل القرآف وينبغي ٢بامل القرآف أف 4حامل القرآف)
حكوف يعرؼ ُب ليلو إذا الناس نياـ وُب هناره إذا الناس يتبطلوف وُب بكائو إذا الناس يض

وُب حزنو إذا الناس يفرحوف وُب صمتو إذا الناس ٱبوضوف... إٔب أف قاؿ= يدفع اهلل عن 
مستمع القرآف بلوى الدنيا ويدفع عن تإب القرآف بلوى اآلخرة ((، وقاؿ صلى اهلل عليو 

وآلو وسلم= ))قراءة القرآف ُب الصبلة أفضل من قراءة القرآف ُب غّب صبلة وقراءة القرآف ُب 
صبلة أفضل من ذكر اهلل وذكر اهلل تعأب أفضل من الصدقة والصدقة أفضل من غّب 

الصياـ والصياـ جنة من النار ((، وقاؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم= )) ما من امرئ يقرأ 
القرآف ٍُبَّ ينساه إالَّ لقي اهلل يـو القيامة أجذـ ((، وعنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم= ))من 

ل من ثبلث ٓب يفقهو ((، وكاف صلى اهلل عليو وآلو وسلم ال يبيت ليلة قرأ القرآف ُب أق
حٌب يقرأ أٓب السجدة وتبارؾ. وُب أمإب ا٤برشد= ))أعبد الناس أكثرىم تبلوة للقرآف وإف 

 أفضل العبادة الدعاء ((، وفيها عنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم= ))فضل القرآف
__________ 

 ع الكثّب حامل القرآف. صح اصل.( ػ إف أحق الناس با٣بشو 4)



على سائر الكبلـ كفضل اهلل على خلقو ((، وفيها عنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم= ))من 
استمع إٔب آية من كتاب اهلل عز وجل كانت لو حسنة مضاعفة ومن تبل آية من كتاب اهلل 

وفيها قاؿ رسوؿ  عز وجل كانت لو نوراً يـو القيامة ((، وفيها رواية أجر من قرأ كل سورة.
اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم= ))قل ىو اهلل أحد ثلث القرآف ((، وعنو صلى اهلل عليو وآلو 

وسلم= ))من قرأ مائة آية ُب ليلة كتب لو قنوت ليلة ((، وفيها عنو صلى الّلو عليو وآلو 
منزلتك وسلم= ))يقاؿ لصاحب القرآف= اقرأ وارؽ ُب الدرجات، ورتل كما كنت ترتل فإف 

آخر آية تقرأىا ((، وفيها عنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم= ))من قرأ ياسْب لكتب لو بقراءتو 
قراءة القرآف عشر مرات ((. قولو تعأب= }أمَّن ىو قانت آناء الليل ساجداً وقائماً ٰبذر 

ا يتذكر أول و اآلخرة ويرجو رٞبة ربو قل ىل يستوي الذين يعلموف والذين ال يعلموف إ٭بَّ
األلباب{ ا٤بعُب= أمن ىو قانت قائم بوظائف الطاعات أناء الليل ساعاتو ساجداً وقائماً 

ُب الصبلة ٰبذر اآلخرة ٱباؼ عذاهبا ويرجو رٞبة ربو أي جنة ربو كمن ىو عاص ال 
يستوياف كما ال يستوي العآب العامل وا١باىل وإ٭با يعط أصحاب العقوؿ ويعرؼ التفاوت 

التفاوت العظيم بْب العآب وا١باىل إالَّ أولوا األلباب. وعن علي عليو بينهما إذ ال يعرؼ 
السبلـ، قاؿ= )عآب أفضل من ألف عابد العآب يستنقذ عباد اهلل من الضبللة إٔب ا٥بدى، 
والعابد يوشك أف يقدح الشك ُب قلبو فإذا ىو ُب وادي ا٥بلكات(، وقاؿ النيب صلى اهلل 

ريقاً يطلب فيها علماً سلك الّلو بو طريقاً إٔب ا١بنة، وإف عليو وآلو وسلم= ))من سلك ط
ا٤ببلئكة لتضع أجنحتها لطالب العلم، وإنو ليستغفر لطالب العلم من ُب السموات ومن ُب 

األرض حٌب حيتاف البحر وىواـ الرب وأف فضل العآب على العابد كفضل القمر ليلة البدر 
= )تعلموا العلم فإف تعلمو حسنة ومدارستو على سائر الكواكب ((، وقاؿ عليو السبلـ

 ( عنو جهاد وإفادتو4تسبيح والبحث)
__________ 

 ( ػ ا٢بث عليو. نخ4)



صدقة وبذلو ألىلو قربة وىو معآب ا٢ببلؿ وا٢براـ ومسالكو سبيل ا١بنة(، وقاؿ صلى اهلل 
ة والنظر ُب وجو عليو وآلو وسلم= ))النظر إٔب البيت ا٢براـ عبادة والنظر ُب كتاب الو عباد

العآب الطالب بعلم اهلل جل ذكره عبادة وا١بلوس ُب ا٤بسجد اعتكاؼ ((، وقاؿ صلى اهلل 
عليو وآلو وسلم= ))العلم ثبلثة وما سوى ذلك فضل= آية ٧بكمة وفريضة عادلة وسنة 

قائمة ((، وعنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم= ))أفضل العبادة الفقو وأفضل الدين الورع ((، 
قاؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم= ))فضل العلم خّب من فضل العبادة، وخّب دينكم الورع و 

((، وُب أمإب ا٤برشد باهلل عنو صلى الّلو عليو وآلو وسلم= ))يسّب الفقو خّب من كثّب 
العبادة وخّب أعمالكم أيسرىا ((، وفيها قاؿ رسوؿ الّلو صلى اهلل عليو وآلو وسلم= ))من 

ىو يطلب العلم ليحي بو اإلسبلـ فمات على ذلك فبينو وبْب األنبياء عليهم جاءتو منيتو و 
السبلـ درجة واحدة (( وفيها قاؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم= ))لؤلنبياء على العلماء فضل 

درجتْب والعلماء على الشهداء فضل درجة (( وفيها جاء رجل إٔب النيب صلى اهلل عليو 
علم؟ قاؿ= ))من ٯبمع علم الناس إٔب علمو (( وفيها قاؿ وآلو وسلم فقاؿ= أي الناس أ

صلى اهلل عليو وآلو وسلم= ))فضل العآب على العابد كفضلي على أمٍب ((، وفيها قاؿ 
صلى اهلل عليو وآلو وسلم= ))من حفظ على أمٍب أربعْب حديثاً فيما ينفعهم من أمر دينهم 

لعابد تسعْب درجة اهلل أعلم ما بْب كل بعث يـو القيامة من العلماء وفضل العآب على ا
درجتْب (( وفيها عنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم= ))اهلل أجود األجواد وأنا أجود بِب آدـ 

وأجودىم من بعدي رجل علم علماً فنشره يبعثو اهلل يـو القيامة أمة واحده ((، وفيها عنو 
قو ((، وفيها قاؿ صلى اهلل عليو صلى اهلل عليو وآلو وسلم= ))من طلب العلم تكفل اهلل برز 

وآلو وسلم= ))تعلموا ما شئتم إف تعلموا فلن يأجركم اهلل حٌب تعملوا ((، وفيها عنو صلى 
 اهلل عليو وآلو وسلم= ))علم ال يقاؿ بو ككنز ال ينفق ُب

سبيل اهلل ((، وفيها قاؿ علي عليو السبلـ= )حق العآب عليك أف تسلم على القـو وٚبصو 
دوهنم وأف ٘بلس أمامو وال تشربن عنده بيدؾ وال تغمزف بعينك وال تقولن لو قاؿ  بالتحية



فبلف خبلفاً لقولو وال تغتابن عنده أحد وال تأخذ بثوبو وال تلح عليو إذا كل وال تعرض من 
ا ىو ٗبنزلة النخلة فتنتظر مٌب يسقط عليك شيء، وإف ا٤بؤمن العآب ألعظم  طوؿ صحبتو إ٭بَّ

ائم القائم الغازي ُب سبيل اهلل عز وجل(. قولو تعأب= }فَػَوْيٌل لِْلَقاِسَيِة قُػُلْوبُػُهم أجراً من الص
 ِمْنُو ِمْن ِذْكِر اهلِل أُولَِئَك ُب َضبَلٍؿ ُمِبْْبٍ اهللُ نَػزََّؿ َأْحَسَن ا٢بَِْدْيِث ِكَتاباً ُمَتَشاهِباً َمثَاينَ تَػْقَشِعرُّ 

بػَُّهْم ٍُبَّ تَِلُْب ُجُلْوُدُىم َوقُػُلْوبُػُهْم ِإَٔب ذِْكِر اهلِل{ ا٤بعُب= ويل كلمة عذاب ُجُلْوُد الَِّذْيَن ٱَبَْشْوَف رَ 
ومن ذكر اهلل أي عن ذكر اهلل ٩بتنعة عن قبوؿ حق اهلل وكلما تلي ازداد ا٤ببطلوف قساوة وُب 

ضبلؿ أي ُب ذىاب عن ا٢بق، وأحسن ا٢بديث القرآف يشبو بعضو بعضاً مردد ومكرر 
حكامو ووعده ووعيده، تقشعر منو جلود الذين ٱبشوف رهبم أي تنقبض وٙبرؾ قصصو وأ

عند ٠باع تبلوتو ووعيده، ٍُبَّ تلْب جلودىم يذىب تقبضها واقشعرارىا، وقلوهبم إٔب ذكر 
اهلل أف تسكن وتطمئن بعد ذلك وعند ذكر وعده ورٞبتو وجوده. وعن علي عليو السبلـ= 

داً أوٌب مثل ما أوٌب فقد عظم ما حقر اهلل وحقر ما )من قرأ القرآف وحفظو وظن أف أح
عظم اهلل(، وعن علي عليو السبلـ= )إف صاحب القرآف ليسأؿ عما يسأؿ عنو األنبياء 

صلى عليهم وسلم إالَّ أنَّو ال يسأؿ عن الرسالة(، وقد مر صفة أصحاب علي عليو السبلـ 
ٔب= }ومن أحسن قوالً ٩بن دعا إٔب حيث مروا بآيِة وعيد وصفتهم عند آية الوعد. قولو تعا

اهلل وعمل صا٢باً وقاؿ إنِب من ا٤بسلمْب وال تستوي ا٢بسنة وال السيئة ادفع بالٍب ىي 
أحسن فإذا الذي بينك وبينو عداوة كأنو وٕب ٞبيم وما يلقاىا إالَّ الذين صربوا وما يلقاىا 

 إذا ذو حظ عظيم{ ا٤بعُب= ومن

أحسن أي ال أحد أحسن قوالً ٩بن دعا إٔب اهلل أي إٔب دينو وطاعتو وعمل صا٢باً فيما 
بينو وبْب اهلل وقاؿ إنِب من ا٤بسلمْب أي جعل دين اإلسبلـ مذىبو، وىذه عامة ُب كل من 

ٝبع بْب ىذه الثبلث. قاؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم= ))أفضل األعماؿ بعد الصبلة 
اجبة وحجة اإلسبلـ وصـو شهر رمضاف ا١بهاد ُب سبيل اهلل والدعاء ا٤بفروضة والزكاة الو 

إٔب دين اهلل واألمر با٤بعروؼ والنهي عن ا٤بنكر، عدؿ األمر با٤بعروؼ الدعاء إٔب اهلل ُب 



سلطاف الكفر، وعدؿ النهي عن ا٤بنكر ا١بهاد ُب سبيل اهلل، واهلل لروحة ُب سبيل اهلل أو 
((، قولو= }وال تستوي ا٢بسنة وال السيئة{ ُب جزئياهتما؛  غدوة خّب من الدنيا وما فيها

ألف بعضهما فوؽ بعض فا٢بسنة تتفاوت إٔب أحسن وكذلك السيئة )ادفع السيئة بالٍب ىي 
أحسن فاإلساءة بالعفو الذي ىو حسنة والٍب ىي أحسن أف ٰبسن إليو، والذـ باإلحساف 

وما يلقى ىذه ا٣بصلة الٍب ىي مقابلة وىو ا٤بدح فإذا فعلت ذلك انقلب عدوؾ مثل الوٕب، 
اإلساءة باإلحساف إٔب ا٤بسيء فما يعطاىا إالَّ الذين صربوا على الغيظ وكظموه وعلى 

٨بالفة ا٥بوى، ٍُبَّ عظم ىذه ا٣بليقة بقولو تعأب= }وما يلقاىا إالَّ ذو حظ عظيم{ ولنتربؾ 
ذر رضي اهلل عنو، قاؿ= قلت يا ىنا بذكر ىذا ا٣برب ا١بامع من أمإب ا٤برشد باهلل عن أيب 

رسوؿ اهلل= أوصِب. قاؿ= ))أوصيك بتقوى اهلل فإهنا رأس أمرؾ ((، قلت يا رسوؿ اهلل، 
زدين. قاؿ= ))عليك بتبلوة القرآف وذكر اهلل فإف ذلك نور ُب السموات ونور ُب األرض 

ويذىب  ((، قاؿ قلت= يا رسوؿ اهلل، زدين. قاؿ= ))ال تكثر الضحك فإنو ٲبيت القلب
بنور الوجو ((، قلت= يا رسوؿ اهلل، زدين. قاؿ= ))عليك با١بهاد فإنو رىبانية أمٍب ((، 

قلت= يا رسوؿ اهلل، زدين. قاؿ= ))عليك بالصمت إالَّ من خّب فإنو مردة للشيطاف عنك 
وعوف لك على أمر دينك ((، قلت= يا رسوؿ اهلل، زدين. قاؿ= ))انظر إٔب من ىو دونك 

  من ىو فوقك فإنو أجدر أف ال تزدري نعمة اهلل عليك ((، قلت= ياوال تنظر إٔب

رسوؿ اهلل زدين. قاؿ= ))صل قرابتك وإف قطعوؾ ((، قلت= يا رسوؿ اهلل، زدين. قاؿ= ))ال 
ٚبف ُب اهلل لومة الئم ((، قلت= يا رسوؿ اهلل زدين. قاؿ= ))ٙبب للناس ما ٙبب لنفسك 

= ))يا أبا ذر، ال عقل كالتدبّب وال ورع كالكف وال ((، ٍُبَّ ضرب بيده على صدري فقاؿ
حسب كحسن ا٣بلق ((، انتهى. فاقتد رٞبك اهلل بأخبلؽ القرآف تفز مع أوٕب العـز بغرؼ 

ا١بناف، قاؿ تعأب لنبيو= }فاصفح الصفح ا١بميل{، وقاؿ= }خذ العفو وأمر بالعرؼ 
ن الناس واهلل ٰبب وأعرض عن ا١باىلْب{، وقاؿ= }والكاظمْب الغيظ والعافْب ع

احملسنْب{ }و٤بن صرب وغفر إف ذلك ٤بن عـز األمور{ وكم من ٫بو ىذا ُب السنة النبوية 



 والكلمات العلوية وأقواؿ ا٢بكماء ا٤برضية، قاؿ أبو العتاىية=
 وٓب أر ُب األعداء حْب اختربهتم

 
 عدواً لعقل ا٤برء أعدى من الغضب

 
 وقاؿ غّبه=

 إذا طاش حلمك عن عدو
 إذا أخا عفو وصفح فلست

 إذا زاؿ الرفيق وأنت ٩بن
 إذا أنت اٚبذت أخاً جديداً 

 فما تدري لعلك مستجّب
 فكم من سالك لطريق أمن

 
 وىاف عليك ىجراف الصديق

 وال ألخ على عهد وثيق
 بلى رفق بقيت بلى رفيق
 ٤با أنكرت من خلق عتيق
 من الرمضاء فر إٔب ا٢بريق

 أتاه ما ٰباذر ُب الطريق
 

 ّبه=وقاؿ غ
 سألـز نفسي الصفح عن كل مذنب

 فما الناس إالَّ واحد من ثبلثة



 فأما الذي فوقي فأعرؼ قدره
 وأما الذي دوين فإف قاؿ صنت عن

 وأما الذي مثل فإف زؿ أو ىفا
 

 وإف عظمت منو علي ا١برائم
 شريف ومشروؼ ومثل مقاـو

 وأتبع فيو ا٢بق وا٢بق الـز
 أجابتو نفسي وإف الـ الئم

 ا٢بر بالفضل حاكمتفضلت إف 
 

 وقاؿ غّبه=
 لن يبلغ اجملد أقواـ وإف شرفوا
 ويشتموا فَبى األلواف مسفرة

 
 حٌب يذلوا وإف عزوا ألقواـ

 ألصفح ذؿ ولكن صفح إكراـ

قولو تعأب= }وما أوتيتم من شيء فمتاع ا٢بياة الدنيا وما عند اهلل خّب وأبقى للذين آمنوا 
بائر اإلٍب والفواحش وإذا ما غضبوا ىم يغفروف والذي وعلى رهبم يتوكلوف والذي ٯبتنبوف ك

استجابوا لرهبم وأقاموا الصبلة وأمرىم شورى بينهم و٩با رزقناىم ينفقوف والذين إذا أصاهبم 
البغي ىم ينتصروف وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفى وأصلح فأجره على اهلل إنَّو ال ٰبب 

ا السبيل على الذين يظلموف الظا٤بْب و٤بن انتصر بعد ظلمو فأولئك ما  عليهم من سبيل إ٭بَّ
الناس ويبغوف ُب األرض بغّب ا٢بق أولئك ٥بم عذاب أليم و٤بن صرب وغفر إف ذلك لن عـز 



األمور ((، من شيء رزؽ وغّبه من أثاث الدنيا و٠باه متاعاً تنبيهاً على قلتو وحقارتو  
أو ٛبّبات وما عند اهلل من كمتاع الراكب الذي يتعجلو لسّب مع السفر كشربو سويق 

الثواب ُب اآلخرة خّب ٩با عندكم وأبقى ألنَّو ال انقطاع لو إذ ذلك كما قاؿ رسوؿ اهلل 
صلى اهلل عليو وآلو وسلم= ))ا١بنة لبنة من ذىب ولبنة من فضة حصباؤىا الياقوت والزمرد 

أطيارىا مرنة ليس فيها مبلطها ا٤بسك األذفر تراهبا الزعفراف أهنارىا جارية وٜبارىا متدلية و 
مشس وال زمهرير لكل رجل من أىلها ألف حوري ٲبكث مع ا٢بوري من حورىا ألف عاـ 
ال ٛبلو وال ٲبلها، وإف أدىن أىل ا١بنة منزلة ٤بن يغدى عليو ويراح بعشرة آالؼ صفحة ُب  

كل صفحة لوف من الطعاـ لو رائحة وطعم ليس لآلخر، وإف الرجل من أىل ا١بنة ليكوف 
جنة من جنانو بْب أنواع الشجر إذ يشتهي ٜبره من تلك الثمار فتدٔب إليو فيأكل منها  ُب

ما أراد ولو أف أي حوراء من حورىم برزت ألىل األرض ألغشت ضوء الشمس والفتًب 
هبا أىل األرض ((، وقاؿ علي عليو السبلـ= )بادروا بأعمالكم تكونوا من جّباف اهلل ُب 

ارىم مبلئكتو وأكـر أ٠باعهم أف تسمع حسيس نار أبداً، وصاف داره رافق هبم رسلو وأز 
أجسادىم أف تلقى لغوهبا ونصباً( ٍُبَّ بْب تعأب أف ىذه ا٣بّبية ٤بن اتصف بصفات= األؤب= 

 اإلٲباف، الثانية= أف يكوف من ا٤بتوكلْب على فضل اهلل مفوض

أمره إليو دوف خلق، الثالثة= أف يكوف من اجملتنبْب لكبائر اإلٍب والفواحش، سئل علي عليو 
السبلـ= ما الكبائر؟ فقاؿ عليو السبلـ= )قتل النفس ا٤بؤمنة وأكل ماؿ اليتيم وقذؼ 

احملصنة وشهاد الزور وعقوؽ الوالدين والفرار من الزحف واليمْب الغموس( انتهى. ومن 
د اهلل عليو بالنار والفواحش ما تزايد قبحو كالزنا. الرابعة= وإذا ما غضبوا ىم الكبائر ما توع

يغفروف أي يتجاوزوف ألف الغضب على طبع النار واستيبلؤه شديد ومقاومتو صعبة، قاؿ 
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم= ))ما تعدوف الصَُّرَعَة فيما بينكم؟ قالوا= الذي ال 

ال ولكنو الذي ٲبلك نفسو عند الغضب ((، وقاؿ صلى اهلل عليو وآلو يصرعو الرجل، قاؿ= 
وسلم= ))من رد غضبو دفع اهلل عنو عذابو ((. ا٣بامسة قولو= }والذين استجابوا لرهبم{ 



ا٤براد ٛباـ اإلنقياد ٤با دعا إليو من الدين. السادسة= قولو= }وأقاموا الصبلة{. السابعة= 
اؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم= ))المظاىرة أوثق من قولو= }وأمرىم شورى بينهم{، ق

ا٤بشاورة ((، وقاؿ علي عليو السبلـ= ))من استبد برأيو ىلك ومن شاور الرجاؿ شاركها 
ُب عقو٥با ومن استقبل وجوه األراء عرؼ مواقع ا٣بطأ فكن من الذين ال يعجلوف قبل 

طاعة اهلل وُب أمإب ا٤برشد أف ا٤بشاورة{. الثامنة= قولو= }و٩با رزقناىم ينفقوف{ أي ُب 
رجبلً جاء إٔب النيب صلى اهلل عليو وآلو وسلم فقاؿ= يا رسوؿ اهلل أي الناس أحب إٔب اهلل؟ 
وأي األعماؿ أحب إٔب اهلل؟ فقاؿ= ))أحب الناس إٔب اهلل أنفعهم للناس يكشف عنو كربة 

حاجة أحب إّٕب من أف أو يقضي عنو ديناً أو يطرد عنو جوعاً؛ وألف أمشي مع أٍخ ٕب ُب 
أعتكف ُب ىذا ا٤بسجد ػ مسجد ا٤بدينة ػ شهراً ومن كف غضبو سَب اهلل عورتو ومن كظم 

غيظو ولو شاء أف ٲبضيو أمضاه مؤل اهلل قلبو يـو القيامة رضا، ومن مشى مع أخيو ُب 
ذين حاجة حٌب يقضيها لو ثبت اهلل قدميو يـو تزوؿ األقداـ ((. التاسعة= قولو تعأب= }وال

 إذا أصاهبم البغي ىم ينتصروف{ فإذا أصاهبم ظلم ُب دينهم أو

أموا٥بم أو دمائهم ٓب يَبكوا النصرة حٌب يثبتوا ا٢بق ويزيلوا الباطل وٓب يذلوا أنفسهم للبغاة 
الظلمة. قولو تعأب= }وجزاء سيئة سيئة مثلها{ فلو ا٤بكافأة إالَّ فيما حـر الشرع كفاحشة 

مؤمن إالَّ أف العفو وترؾ ا٤بكافأة وإصبلح الود بينو وبْب ا٤بعفو عنو يأتيها فاسق ُب حرمة 
أفضل لقولو تعأب= }فأجره على اهلل{ وىذه عدة مبهمة ال يقاس أمرىا ُب العظم أي فلو 

من جزيل الثواب ماال يبلغو وصف واصف، ٍُبَّ قاؿ تعأب= }إنو ال ٰبب الظا٤بْب{ بل 
ٔب أف اإلنتصار ال يؤمن فيو اإلعتداء خاصة حاؿ يبغضهم وىم البادين وفيو إشارة إ

الغضب، ٍُبَّ ذكر ا٤بنتصر فقاؿ= }و٤بن انتصر بعد ظلمو{ أي يفعل بو مثل ما فعل بو 
ا السبيل على الذين  ظا٤بو فا٤بنتصروف ما عليهم من سبيل أي من طريق للعقوبة وال للذـ إ٭بَّ

ساد بغّب ا٢بق أي با٤بعاصي أولئك ٥بم يبدأوف بالظلم ويبغوف ُب األرض بالنكّب فيها والف
عذاب أليم شديد، ٍُبَّ ٤با كاف الصرب والعفو أفضل وأحسن أكد بقولو= }فمن عفا 



وأصلح{، وقولو= }فأجره على اهلل{ وقولو= }و٤بن صرب{ أي على الظلم واألذى غفر أي 
عزوماهتا عفى وٓب ينتصر وفوض أمره إٔب اهلل، وقولو= }إف ذلك ٤بن عـز األمور{ أي م

ومقطوعاهتا الٍب قطع ٕبسنها. قولو تعأب= }إ٭با ا٤بؤمنوف أخوة فأصلحوا بْب أخويكم واتقوا 
اهلل لعلكم ترٞبوف يا أيها الذين آمنوا ال يسخر قـو من قـو عسى أف يكونوا خّباً منهم وال 

ئس نساء من نساء عسى أف يكن خّباً منهن وال تلمزوا أنفسكم وال تنابزوا باأللقاب ب
اإلسم الفسوؽ بعد اإلٲباف ومن ٓب يتب فأولئك ىم الظا٤بوف يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا  

كثّباً من الظن إف بعض الظن إٍب وال ٘بسسوا وال يغتب بعضكم بعضاً أٰبب أحدكم أف 
يأكل ٢بم أخيو ميتاً فكرىتموه واتقوا اهلل إف اهلل تواب رحيم{ أي ما ا٤بؤمنوف إالَّ أخوة ُب 

ن، وعنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم يقوؿ اهلل عز وجل= ))وجبت ٧ببٍب للذين يتحابوف الدي
 ُب ويتباذلوف ُب ويتزاوروف ُب ((، وقاؿ صلى اهلل

عليو وآلو وسلم= ٤با نزلت ىذه اآلية= }أال بذكر اهلل تطمئن القلوب{ ذلك من أحب اهلل 
شاىداً وغائباً أال بذكر اهلل ورسولو وأحب أىل بيٍب صادقاً غّب كاذب وأحب ا٤بؤمنْب 

فتحابوا ((، وقاؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم= ))ا٤بسلم أخو ا٤بسلم ال ٱبذلو وال يسلمو ُب 
مصيبة إف نزلت بو ((، وعنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم= ))من ٞبى مسلماً عن منافق أراه 

مسلماً بشيء يريد قاؿ= بعث اهلل ملكاً ٰبمي ٢بمو يـو القيامة من نار جهنم، من رمى 
شينو حبسو اهلل على جسر جهنم حٌب ٱبرج ٩با قاؿ ((، وعنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم= 

))إف ا٤بتحابْب ُب اهلل تعأب لعلى عمود من ياقوتة ٞبراء على رأس العمود سبعوف غرفة 
يضيء حسنهن على أىل ا١بنة كما تضيء الشمس ألىل الدنيا فيقوؿ أىل ا١بنة= انطلقوا 

ا ننظر إٔب ا٤بتحابْب ُب اهلل فإذا أشرفوا عليهم أضاء حسنهم ألىل ا١بنة كما تضيء بن
الشمس ألىل الدنيا عليهم ثياب خضر من سندس بْب أعينهم مكتوب على جباىهم= 

ىؤالء ا٤بتحابوف ُب اهلل عز وجل ((، وُب أمإب ا٤برشد قاؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم= 
زلة الرأس من ا١بسد مٌب اشتكى ا١بسد اشتكى لو الرأس ومٌب ))منزلة ا٤بؤمن من ا٤بؤمن من



اشتكى الرأس اشتكى سائر ا١بسد ((، وفيها قاؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم= ))من أكـر 
أخاه ا٤بؤمن فإ٭با يكـر اهلل عز وجل ((، وفيها قاؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم= ))ال تقاطعوا 

اهلل إخواناً وال ٰبل ٤بسلم أف يهجر أخاه فوؽ ثبلث وال تدابروا وال ٙباسدوا وكونوا عباد 
((، وفيها قاؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم= ))ا٤بؤمن للمؤمن كالبنياف يشد بعضو بعضاً (( 

وفيها قاؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم= ))ال يؤمن العبد حٌب ٰبب ألخيو ما ٰبب لنفسو ((، 
أخاه سنة فهو كسفك دمو ((، وُب  وفيها عنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم= ))من ىجر

ا٤بخوة ُب اهلل أخبار غّب ىذه. ٍُبَّ قاؿ تعأب= }فأصلحوا بْب أخويكم{ أي إذا تنازعا، 
 قيل= وخص اإلثناف ألف أقل ما يقع الشقاؽ بْب اثنْب فإذا لزمت ا٤بصا٢بة ُب

 األقل كانت بْب األكثر ألـز لعظم الفساد فيو.
{ وىو اإلزدراء والسخرية ٍُبَّ قاؿ تعأب= }يا أيها ا لذين آمنوا ال يسخر قـو من قـو

واإلحتقار إذ من حق ا٤بخوة أف ٙبب للمؤمن ما ٙبب لنفسك عسى أف يكوف ا٤بسخور 
هبم خّباً منهم عند اهلل واإلعتبار بتطهّب البواطن وخلوص الضمائر، }وال نساء من نساء{ 

ز الطعن والضرب باللساف أي ال وال تلمزوا أنفسكم أي ال يلمز بعضكم بعضاً، واللم
يطعن بعضكم على بعض أي ال يعب بعضكم بعضاً وال تنابزوا أي تداعوا باأللقاب أي 

بلقب يكرىو ا٤بدعو بو بئس للذـ االسم الفسوؽ بعد اإلٲباف أي بئس السخرية واللمز 
٤بؤمنْب ا٢بب والتنابز؛ ألنَّو فسق يستنكروه عادة بعد أف كاف النابز وا٤بنبوز مؤمناف فشأف ا

والتوادد، ٍُبَّ قاؿ تعأب= }ومن ٓب يتب{ عن ىذه ا٤بناىي فأولئك ىم الظا٤بوف. قاؿ صلى 
اهلل عليو وآلو وسلم= ))من استذؿ مؤمناً أو حقره لفقره وقلة ذات يده شهره اهلل يـو 
ياً فقد القيامة ٍُبَّ يفضحو ((، وقاؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم= ))يقوؿ اهلل= من أىاف ٕب ول

برز حملاربٍب (( ويكفي ُب ىذا أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم= ))لعن آكل الربا 
ومؤكلو وبائعو ومشَبيو وكاتبو وشاىديو وأنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم خصم آكل الربا وقد 
 قاؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم= ))من أربا الربا اإلستطالة ُب عرض مسلم بغّب حق ((، فبل



قوة إالَّ باهلل، لكن ا٤برء يستعْب على أداء حق ا٤بخوة وترؾ إذى ا٤بؤمن باهلل فإنو خّب معْب 
ويذكر ما ورد ُب ذلك وأنو ٦بازى بعملو، قاؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم= ))أتاين جربيل 

فقاؿ= يا ٧بمد، عش ما شئت فإنك ميت وأحبب من شئت فإنك مفارقو واعمل ما 
و واعلم أف شرؼ ا٤بؤمن قياـ الليل وعزه استغناؤه عن الناس ((، ٍُبَّ شئت فإنك ٦بازى ب

قاؿ تعأب= }يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثّباً من الظن{ ألف الظن ىو السبب فيما تقدـ 
وىو ظن السوء ٗبن ظاىره الصبلح إف بعض الظن إٍب وىو كل ظن ببل أمارة صحيحة 

 فيمن ظاىره الصبلح. ولنذكر

مّب ا٤بؤمنْب ١بمعو ما سبق وما سيأٌب معُب ذلك قاؿ عليو السبلـ= )إ٭با ينبغي ما قاؿ أ
ألىل العصمة وا٤بصنوع إليهم ُب السبلمة أف يرٞبوا أىل الذنوب وا٤بعصية ويكوف الشكر 

ىو الغالب عليهم وا٢باجز ٥بم عنهم فكيف بالعائب الذي عاب أخاه وعّبه ببلواه إما 
عليو من ذنوبو ما ىو أعظم من الذنوب الذي عابو بو وكيف ذكر موضع سَب اهلل سبحانو 

يذمو بذنب قد ركب مثلو فإف ٓب يكن ركب ذلك الذنب بعينو فقد عصى اهلل فيما سواه 
٩با ىو أعظم منو وأًن لئن ٓب يكن عصاه ُب الكبّب وعصاه ُب الصغّب ١برأتو على عيب 

فلعلو مغفور لو وال تأمن على نفسك  الناس أكرب، يا عبد اهلل ال تعجل ُب عيب عبد بذنبو
صغّب معصية فلعلك معذب عليها فليكفف من علم منكم عيب غّبه ٤با يعلم من عيب 
نفسو وليكن الشكر شاغبلً لو على معافاتو ٩با ابتلي بو غّبه، أيها الناس، من عرؼ من 

ي الرامي وٚبطي أخيو وثيقة دين وسداد طريق فبل يسمعن فيو أقاويل الرجاؿ أما إنَّو قد يرم
السهاـ وٰبيك الكبلـ وباطل ذلك يبور واهلل ٠بيع وشهيد، أما إنَّو ليس بْب ا٢بق والباطل 
إالَّ أربع أصابع، فسئل عليو السبلـ عن معُب قولو ىذا فجمع أصابعو ووضعها بْب أذنو 

)قابل وعينو ٍُبَّ قاؿ= الباطل أف تقوؿ= ٠بعت وا٢بق أف تقوؿ رأيت(، وقاؿ عليو السبلـ= 
ىواؾ بعقلك وكفاؾ أدباً لنفسك اجتناب ما تكرىو من غّبؾ أكرب العيب أف تعيب ما 

فيك مثلو من أسرع إٔب الناس ٗبا يكرىوف قالوا فيو ماال يعلموف(، وقاؿ عليو السبلـ= )إذا 



( وقاؿ= )اتقوا 4استؤب الصبلح على الزمن وأىلو ٍب أساء رجل الظن برجل فقد غرر( )
 فإف اهلل تعأب جعل ا٢بق على ألسنتهم(، ٍب قاؿ تعأب= }وال ٘بسسوا{، ظنوف ا٤بؤمنْب

ٛباماً ٤با سبق ألنو تعأب ٤با قاؿ= }اجتنبوا كثّباً من الظن{ فهم منو أف ا٤بعترب اليقْب أي ال 
تتبعوا عورات ا٤بسلمْب ومعايبهم بالبحث عنها بعد معرفتكم لوثيقة دينهم. وُب أمإب 

 ا٤برشد قاؿ= ))يا
__________ 

 ( ػ أي ٞبل نفسو على الغرر وىو ا٣بطأ. ٛبت أعبلـ.4)

معشر من أسلم و٤با يدخل اإلٲباف ُب قلبو ال تذموا ا٤بسلمْب وال تطلبوا عوراهتم فإف من 
طلب عورة أخيو ا٤بؤمن ىتك اهلل سَبه وأبدى عورتو ولو كاف ُب سَب بيتو ((، وفيها قاؿ 

عشر من آمن بلسانو ال تغتابوا ا٤بسلمْب وال تتبعوا صلى اهلل عليو وآلو وسلم= ))يا م
عوراهتم فإنو من يتبع عورة أخيو تتبع اهلل عورتو ومن تتبع اهلل عورتو يفضحو ُب جوؼ بيتو 
((، وفيها قاؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم= ))من سَب أخاه ا٤بسلم سَب اهلل عليو يـو القيامة 

م= ))من نفس عن أخيو كربة من كرب الدنيا نفس ((، وفيها قاؿ صلى اهلل عليو وآلو وسل
اهلل عليو كربة من كرب يـو القيامة ومن سَب على مسلم سَب اهلل عليو ُب الدنيا واآلخرة 
ومن يسر على معسر يسر اهلل عليو ُب الدينا واآلخر واهلل ُب عوف العبد ما كاف العبد ُب 

 لو بو طريقاً إٔب ا١بنة وما قعد قـو عوف أخيو ومن سلك طريقاً يلتمس فيها علماً سهل اهلل
ُب ا٤بسجد يتلوف كتاب اهلل ويتدارسونو بينهم إال نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرٞبة 

وحفتهم ا٤ببلئكة ومن أبطأ بو عملو ٓب يسرع بو نسبو ((، ٍب قاؿ تعأب=}وال يغتب 
ديد ُب قبحها من بعضكم بعضًا{، أي ال يذكره بشيء يكرىو وإف كاف فيو وُب اآلية تش

حيث أسند الفعل إٔب أحد فقاؿ= }أٰبب أحدكم{، وا٤براد أف أحداً من األحدين ال ٰبب 
ومنها التمثيل بأكل ٢بم األخ ألف ذلك أفضع من ٢بم غّبه ومنها أف جعل التمثيل بأكل 
٢بمو ميتاً، وقولو تعأب= }فكرىتموه{، أي كما كرىت ذلك فاكره عيبة أخيك وىو حي، 



جل النيب صلى اهلل عليو وآلو وسلم= ما الغيبة يا رسوؿ اهلل؟ فقاؿ صلى اهلل عليو وسأؿ ر 
وآلو وسلم= ))إف تذكر من ا٤برء ما يكره أف يسمع، قاؿ يا رسوؿ اهلل= وإف كاف حقاً؟ 

فقاؿ رسوؿ اهلل= إذا قلت باطبلً فذاؾ البهتاف ((، وعن النيب صلى اهلل عليو وآلو وسلم= 
ن الزنا قيل وكيف ذاؾ يارسوؿ اهلل؟ قاؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم= إف ))إف الغيبة أشد م

 الرجل يزين ٍب يتوب فيتوب اإللو عليو وإف صاحب الغيبة ال

يغفر لو حٌب يغفر لو صاحبو ((، وقاؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم للرجلْب الذين اغتابا ما 
ا= انزال فأصيبا من ىذا ا٢بمار عزا حْب رجم= ))فأجازا ٔبيفة ٞبار شاغر برجلو فقاؿ ٥بم

(( فقاال= يارسوؿ الّلو أنأكل ا٤بيتة؟ فقاؿ= ))٤با أصبتما من صاحبكما آنفاً أعظم من 
أصابتكما ىذه ا١بيفة إنو اآلف ليتقمص ُب أهنار ا١بنة ((. ٍب قاؿ تعأب= }واتقوا اهلل إف اهلل 

على ما وجد منكم فإنو قابل تواب رحيم{، أي اتقوا عقابو باجتناب ما هنيتم عنو والندـ 
توبة التائبْب. وقاؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم= ))كفارة اإلغتياب أف تستغفر اهلل ٤بن اغتبتو 
((، وقولو تعأب= }إف ا٤بتقْب ُب جنات وعيوف آخذين ما آتاىم رهبم أهنم كانوا قبل ذلك 

وُب أموا٥بم حق للسائل  ٧بسنْب كانوا قليبلً من الليل ما يهجعوف وباألسحار ىم يستغفروف
{، جنات أي بساتْب وعيوف أهنار آخذين أي قابلْب راضْب ٗبا أعطاىم ُب ا١بنة،  واحملرـو
وقاؿ زيد بن علي= آخذين ما آتاىم معناه الفرائض، إهنم كانوا قبل دخو٥بم ا١بنة ٧بسنْب 

بعضاً قليبلً ما ُب الدنيا ٍب فسر اإلحساف بقولو= }كانوا قليبلً من الليل ما يهجعوف{، أي 
يرقدوف ويعبدوف اهلل أكثره وباألسحار ىم يستغفروف وىو آخر الليل وكاف زين العابدين 

يستغفر اهلل تعأب ُب قنوت الوتر سبعْب مرة ٍب قرأ= }وا٤بستغفرين باألسحار{، وُب أمإب 
ا٤برشد قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم= ))ياعلي= عليك بصبلة السحر 

ستغفار با٤بغرب فإف صبلة السحر واإلستغفار شاىداف من شهود الرب على خلقو ((، واإل
وفيها عنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم= ))تفتح أبواب السماء نصف الليل فينادي مناد= ىل 

من داع فيستجاب لو ىل من سائل فيعطى، ىل من مكروب فيفرج عنو فبل يبق مسلم 



إال زانية تسعى بفرجها أو عشار ((، وفيها سئل صلى اهلل يدعو بدعوة إال استجاب اهلل لو 
عليو وآلو وسلم= أي الليل أجوب دعوة؟ قاؿ= ))جوؼ الليل ((، وفيها سئل صلى اهلل 

 عليو وآلو وسلم= ٓب أخر يعقوب بنيو إٔب السحر؟ قاؿ= ))ألف

ي رياضة الدعاء ُب السحر مستجاب ((، وقاؿ علي عليو السبلـ= ))وأًن اهلل ألروضن نفس
هتش معها إٔب القرص إذا قدرت عليو مطعوماً وتقنع با٤بلح مأدوماً وألَدَعنَّ مقلٍب كعْب ماٍء 
نضب معينها مستفرغة دموعها أٛبتلي السائمة من رعيها فتربؾ وتشبع األرض من عشبها 
 فَببض ويأكل على من زاده فيهجع قرت إذا عينو إذا أفنتو بعد السنْب ا٤بتطاولة بالبهيمة
ا٥باملة والسائمة ا٤برعية طوىب لنفس أدت إٔب رهبا فرضها وعركت ٔبنبها بؤسها وىجرت 

بالليل غمضها حٌب إذا غلب الكراء عليها افَبشت أرضها وتوسدت كفها ُب معشر سهر 
عيوهنم خوؼ ا٤بعاد و٘بافت عن مضاجعهم جنوهبم وٮَبَْهَمْت بذكر رهبم شفاىهم 

{، أي نصيب وتقشعت بطوؿ استغفارىم ذنوهبم  ((، قاؿ تعأب= }وُب أموا٥بم حق معلـو
للسائل واحملرـو الذي ال يسأؿ حياء وعفة. وُب أمإب ا٤برشد قاؿ صلى اهلل عليو وآلو 

وسلم= ))أفشوا السبلـ وأطعموا الطعاـ وصلوا األرحاـ وصلوا والناس نياـ تدخلوا ا١بنة 
شع قلوهبم لذكر اهلل وما نزؿ من ا٢بق بسبلـ ((. قولو تعأب= }أٓب يأف للذين آمنوا أف ٚب

((، أي أٓب ٰبن أف ٚبشع أي تلْب قلوهبم لذكر اهلل وتذؿ من خشيتو وذكر اهلل قيل مواعظو 
الٍب ُب القرآف وقيل لذكرىم اهلل أي ٯبب أف يورثهم الذكر خشوعاً وال يكونوا كمن يذكره 

أنو ا٤براد بالذكر ١بمعو األمرين بالغفلة فبل ٱبشع قلبو وما نزؿ من ا٢بق وىو القرآف ويصح 
الذكر والنزوؿ وأف ا٤براد بذكر اهلل ذكر عقابو وُب أمإب ا٤برشد عنو صلى اهلل عليو وآلو 
وسلم= ))الناس ُب القرآف ثبلثة فرجل يقرؤه بلسانو وال يسوغ بو ا٢بنجرة فهو لو إصر 

و منو يـو القيامة شيء، وعذاب وعقاب، ورجل يقرؤه فخراً ورياء ليأكل بو ُب دنياه فليس ل
ورجل يأخذه بسكينة ووقار فهولو حجة يـو يلقى ربو ((، قولو تعأب= }واعلموا أ٭با ا٢بياة 



الدنيا لعب و٥بو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر ُب األمواؿ واألوالد كمثل غيث أعجب 
 الكفار نباتو ٍب يهيج فَباه مصفراً ٍب يكوف حطاماً وُب اآلخرة عذاب

فرة من اهلل ورضواف وما ا٢بياة الدنيا إال متاع الغرور سابقوا إٔب مغفرة من بكم شديد ومغ
وجنة عرضها كعرض السماء واألرض أعدت للذين آمنوا باهلل ورسلو ذلك فضل الو يؤتيو 
من يشاء واهلل ذو الفضل العظيم ما أصاب من مصيبة ُب األرض وال ُب أنفسكم إال ُب  

ذلك على اهلل يسّب لكيبل تأسوا على ما فاتكم وال تفرحوا ٗبا كتاب من قبل إف نربأىا إف 
آتاكم واهلل ال ٰبب كل ٨بتاؿ فخور الذين يبخلوف ويأمروف الناس بالبخل ومن يتؤب فإف 
اهلل ىو الغِب ا٢بميد{، ا٤بعُب= إف كل ما عدا األعماؿ الصا٢بة فهوا لعب و٥بو وا٤بقصود 

اؿ اآلخرة فقاؿ= ا٢بياة الدنيا لعب و٥بو وزينة وال من اآلية ٙبقّب حاؿ الدنيا وتعظيم ح
شك أف ىذه األشياء حقّبة وأما اآلخرة فهي عذاب شديد أو رضواف اهلل على سبيل 
الدواـ وذلك عظيم فوصفها سبحانو بأوصاؼ= أو٥با ػػ لعب وىو فعل الصبياف الذين 

ػ ٥بو وىو فعل الشباب يتعبوف أنفسهم ٍب أف تلك ا٤بتاعب تنقضي من غّب فائدة. ثانيها ػ
والغالب أف بعد انقضائها ال تبقى إال ا٢بسرة وذلك أف العاقل بعد انقضائها يرى ا٤باؿ 
ذاىباً والعمر ذاىباً واللذة منقضية والنفس ازدادت شوقاً إليها مع فقداهنا فيكوف ا٤بضار 

كم بالصفات الفانية، ٦بتمعو. وثالثها ػػ أهنا زينة وىذه من دأب النساء. ورابعها ػػ تفاخر بين
وخامسها ػػ تكاثر ُب األمواؿ واألوالد ، أي اإلشتغاؿ فيها بذلك وأما الطاعات وما يعْب 

عليها فمن أمور األخرة فبل وجو يبتغيو أىل الدنيا ٱبرج عن ىذه األقساـ وبْب أف حا٥با إذا 
ٍب ضرب اهلل  ٓب ٱبل عن ىذه الوجوه ٯبب أف يعدؿ عنها إٔب ما يؤدي إٔب عمارة اآلخرة،

مثل ا٢بياة الدنيا فقاؿ تعأب= }كمثل غيث{، أي مطر أعجب الكفار، أي الزراع نباتو 
الناشيء عنو ٍب يهيج ييبس فَباه مصفراً تنقلب خضرتو صفرة عند يبسو ٍب يكوف حطاماً 

فتاتاً أسود لشدة يبسو يضمحل بالرياح كذلك اإلنساف يهـر ٍب ٲبوت ويَبؾ ما كاف حسن 
 من الدنيا ٍب أنو تعأب ذكر بعده حاؿ اآلخرة فقاؿ= }وُب ُب عينو



اآلخرة عذاب شديد{، ٤بن آثر عليها الدنيا ومغفرة من اهلل ورضواف ٤بن آثر اآلخرة وما 
ا٢بياة الدنيا أي التمتع فيها إال متاع الغرور أي اإلنتفاع مغَب وىو انتفاع يسّب كعجلة 

ىي ُب جنب اآلخرة إال كذلك ٤بن أقبل عليها الراكب وىو ما يتعجل من ٛبّبات أي ما 
وأعرض عن طلب اآلخرة، أما إذا دعتك إٔب طلب رضواف اهلل فنعم ا٤بتاع قاؿ علي عليو 
السبلـ ُب صفة الدنيا= )ما أصف من دار أو٥با َعنا وآخرىا فناء ُب حبل٥با حساب وُب 

ىا فاتتو ومن قعد عنها حرامها عقاب من استغُب فيها فًب ومن افتقر فيها حزف ومن ساعا
أتتو ومن أبصر هبا بصرتو ومن بصر إليها أعمتو(، وقاؿ عليو السبلـ= )أحذركم الدنيا فإهنا 

حلوه خضرة ُحفَّْت بالشهوات وَٙبَبََّبْت بالعاجلة وراقت بالقليل وٙبلت باآلماؿ وتزينت 
نافدة بائدة أكالة َغوَّاَلٌة ال بالغرور ال تدـو َحرْبهتا وال تؤمن فجعتها غرارة ضرارة حائلة زائلة 

تعتدوا إذا تناىت إٔب أمنية أىل الرغبة فيها والرضا هبا اف تكوف كما قاؿ سبحانو= }كماء 
أنزلناه من السماء فاختلط بو نبات األرض فأصبح ىشيماً تذروه الرياح{، ٓب يكن امرؤ 

بطناً إال منحتو من ضرائها ظهراً  فيها منها ُب حّبة إال أعقبتو بعدىا عربة وٓب يلق ُب َسرَّائِها
وٓب تطل لو فيها دٲبة رخاء إال ىتنت عليو مزنة ببلء وحري إذا أصبحت لو متنصرة إف 

ٛبسي لو متنكرة وإف َجاِنٌب منها اعذوذب واحلؤب أَمرَّ منها جانب فَأوىب ال يناؿ أمرء من 
ُب جناح أمن إال أصبح على قوادـ غضارهتا رغباً إال أَرىقتو من نوائبها تعباَ وال ٲُبسى منها 

خوؼ غرارة غرور ما فيها فانية فإف من عليها ال خّب ُب شيء من ازوادىا إال التقوى من 
أقل منها استكثر ٩با يؤمنو ومن استكثر منها استكثر ٩با يوبقو وزاؿ عما قليل عنو كم من 

ة قد ج علتو حقّباً وذى ٬بوة قد واثق هبا قد فجعتو وذى طمأنينة إليها قد صرعتو وذي أهبَّ
ردتو ذليبلً سلطاهنا ُدوؿ وعيشتها رنق وعذهبا أُجاج وحلوىا صرب وغذاؤىا ٠باـ وأسباهبا 

 رماـ حيها

بَعرض موت وصحيحها بَعرض سقم ملكها مسلوب وعزيزىا مغلوب وموفورىا منكوب 
بعد آماالً وجارىا ٧بروب، ألستم ُب مساكن من كاف قبلكم أطوؿ أعماراً وأبقى آثاراً وأ



وأَعّد عديداً وأكثف جنوداً تعبدوا للدنيا أي تَػَعبٍُّد وآثروىا أيُّ إيثار ٍب ظعنوا عنها بغّب زاد 
مبلغ وال ظهر قاطع فهل بلغكم أف الدينا سخت ٥بم نفساً بفدية أو أعانتهم ٗبعونة أو 

وعفرهتم  أحسنت ٥بم صحبة بل أرىقتهم بالفوادح وأوىقتهم بالقوارع وضعضعتهم بالنوائب
للمناخر ووطئتهم با٤بناسم وأعانت عليهم ريب ا٤بنوف فقد رأيتم تنكرىا ٤بن داف ٥با وآثرىا 
وأخلد إليها حْب ضعنوا عنها لفراؽ األبد وىل زوَّدهتم إال السغب أو أحلتهم إال الضنك 

ليها أو نورت ٥بم إال الظلمة أو أعقبتهم إال الندامة أفهذه تؤثروف أـ إليها تطمئنوف أـ ع
ٙبرصوف فبئست الدار ٤بن ٓب يتهمها وٓب يكن فيها على وجل منها فاعملوا وأنتم تعلموف 
بأنكم تاركوىا وضاعنوف عنها واتعظوا فيها بالذين قالوا من أشد منا قوة ٞبلوا إٔب قبورىم 
فبل يدعوف ركباناً وأنزلوا األجداث فبل يدعوف ضيفاناً وجعل ٥بم من الصفيح أجناف ومن 

ب أكفاف ومن الّرفات ديراف فهم جّبة ال ٯبيبوف داعياً وال ٲبنعوف ضيماً وال يَبالوف الَبا
مقربة إف جيدوا ٓب يفرحوا وإف قحطوا ٓب يقنطوا ٝبيع وىم أحاد وجّبة وىم أبعاد متدانوف 
ال يتزاوروف وقريبوف ال يتقاربوف ُحَلَماء قد ذىبت أضغاهنم وجهبلء قد ماتت أحقادىم ال 

ُعُهم وال يرجى دفعهم استبدلوا بظهر األرض بطناً وبالسعة ضيقاً وباألىل غربة ٱبشى َفجْ 
وبالنور ظلمة فجاؤىا كما فارقوىا حفاة عراة قد ضعنوا عنها بأعما٥بم إٔب ا٢بياة الدائمة 

والدار الباقية كما قاؿ سبحانو= }كما بدأنا أوؿ خلق نعيده وعداً علينا إنا كنا فاعلْب{، 
لسبلـ وقد ٠بع رجبلً يذـ الدنيا= ))أيها الذاـ للدنيا ا٤بغَب بغرورىا مب تذمها ٍب قاؿ عليو ا

وأنت اجملَـب عليها أـ ىي اجملَبمة عليك؟ مٌب استنهوتك أـ مٌب غرتك أٗبصارع أبائك من 
 الببلء أـ ٗبضاجع

أمهاتك ٙبت الثرى؟ كم عللت بكفيك وكم مرضت بيديك تبغي ٥بم الشفاء وتستوصف 
ء ٓب ينفع أحدىم أشفاقك وٓب تسعف فيها بطلبك وٓب تدفع عنو بقوتك قد ٥بم األطبا

مثلت لك بو الدنيا نفسك وٗبصرعو مصرعك إف الدنيا دار صدؽ ٤بن صدقها ودار عافية 
٤بن فهم عنها ودار غنا ٤بن تزود منها ودار موعظة ٤بن اتعظ هبا، ومسجد أحباء اهلل 



ر أولياء اهلل اكتسبوا فيها الرٞبة ورٕبوا فيها ا١بنة ومصلى مبلئكة اهلل ومهبط وحي اهلل ومتج
فمن ذا يذمها وقد أذنت ببينها ونادت بفراقها ونعت نفسها وأىلها فمثلت ٥بم بببلئها 

الببلء وشوقتهم لسرورىا إٔب السرور راحت بعافية وابتكرت بفجيعة ترغيباً وترىيباً وٚبويفاً 
ىا آخروف يـو القيامة ذكرهتم الدنيا فذكروا وٙبذيراً فذمها رجاؿ غذاة الندامة، وٞبد

 = وحدثتهم فصدقوا ووعظتهم فاتعظوا(، وقاؿ عليو السبلـ= )إف هلل ملكاً ينادي ُب كل يـو
لدوا للموت واٝبعوا للفناء وابنوا للخراب(، وقاؿ النيب صلى اهلل عليو وآلو وسلم= ))ٓب يبق 

ُب أمإب ا٤برشد. ٍب قاؿ تعأب= }سابقوا إٔب من الدنيا إال فتنة تنتظر أو كل ٧بزف ((، رواه 
مغفرة من ربكم وجنة{، أي بادروا وأسرعوا كأنو تعأب قاؿ= لتكن مفاخرتكم ومكاثرتكم 

ُب غّب ما أنتم عليو بل تكوف مسابقتكم ُب طلب اآلخرة، قاؿ عليو السبلـ ليس ا٣بّب أف 
وأف تباىي الناس بعبادة  يكثر مالك وولدؾ ولكن ا٣بّب أف يكثر علمك وأف يعظم حلمك

ربك فإف أحسنت ٞبدت اهلل وإف أسأت استغفرت اهلل ((، وقولو= }عرضها كعرض 
السماوات واألرض{، أي لو وصلت أحدٮبا باألخرى ولعرض السعة أعدت أي ىيأت 

للذين آمنوا باهلل ورسولو ذلك ا٤بوعود من ا٤بغفرة وا١بنة فضل يؤتيو من يشاء وىم ا٤بؤمنوف 
ا أصاب من مصيبة ُب األرض{، با١بدب والغبلء وال ُب أنفسكم كاألمراض قولو= }م

وا٤بصائب والقتل وا٤بوت إال ُب كتاب أي اللوح احملفوظ أو ُب علم ٧بفوظ من قبل أف 
نربأىا أي ٬بلق األرض واألنفس أو من قبل أف ٬بلق ا٤بصائب أف ذلك على اهلل يسّب أي 

 ىْب ال يعجز عنو

ه ٍب علل ذلك وبْب وجو ا٢بكمة فيو فقاؿ= }لكيبل تأسوا{، أي ٙبزنوا بل ىو عآب بو وبغّب 
على ما فاتكم من الدنيا وال تفرحوا ٗبا آتاكم من خّبىا فرح بطر قاؿ علي عليو السبلـ= 

))الزىد كلمة بْب كلمتْب قاؿ اهلل تعأب= }لكيبل تأسوا على ما فاتكم وال تفرحوا ٗبا 
ضي وٓب يفرح باآلٌب فقد أخذ الزىد بطرفيو ((، انتهى. ألنو آتاكْم{، ومن ٓب يأس على ا٤با

من علم أ٭با عنده مفقود ال ٧بالة ٓب يشتد حزنو عند فقده ألنو وطن نفسو على ذلك وكذا 



من علم أف بعض ا٣بّب واصل إليو ال يفوتو ٕباؿ ٓب يعظم فرحو عند نيلو فينبغي الفرح عند 
 قاؿ تعأب= }واهلل ال ٰبب{، بل بيغض= }كل التوفيق للطاعة والعصمة من ا٤بعصية، ٍب

٨بتاؿ{ متكرب ٗبا أوٌب ومعجب بو فخور على الناس ألف من فرح ٕبظ من الدنيا وعظم ُب 
نفسو افتخر على الناس، وقولو= }الذين يبخلوف ويأمروف الناس بالبخل{، بدؿ من كل 

ما أوٌب وعزتو عنده يبخل ٨بتاؿ كأنو قاؿ ال ٰبب ا٤بختاؿ وال ٰبب الذين يبخلوف إذ ٢ببو 
بو وال يكفيهم أهنم يبخلوف بو بل يأمروف الناس بالبخل وكل ذا منتجة فرحهم بو قاؿ علي 

عليو السبلـ= ))البخل جامع ٤بساوي العيوب وىو زماـ يقاد بو إٔب كل سوء ((، ٍب قاؿ 
غّبه ا٢بميد  تعأب= }ومن يتوؿ{، أي يعرض عن أوامر اهلل ونواىيو فإف اهلل الغِب عنو وعن

أي ا٤بستوجب للحمد أو ا٢بميد ال وليائو. فاعلم أف أمعانك النظر ُب ىذه اآلية والعمل 
هبا يقودؾ إٔب رضا الرٞبن اجملاورة لو ُب ا١بناف وبذلك تنجو من النّباف فاتعظ هبا الـز هبا. 

ادره ا٤بصائب قاؿ علي عليو السبلـ= ))إ٭با ا٤برء ُب الدنيا غرض تنتضل فيو ا٤بنايا وهنب تب
ومع كل جرعة شرؽ وُب كل أكلة غصص وال يناؿ العبد نعمة إال بفراؽ أخرى وال يستقبل 
يوماً من عمره إال بفراؽ آخر من أجلو فنحن أعواف ا٤بنوف وأنفسنا نصب ا٢بتوؼ فمن أين 

نرجو البقاء وىذا الليل والنهار ٓب يرفعا من شيء شرفاً إال أسرعا الكرة ُب ىدـ ما بنيا 
 وتفريق ما ٝبعا ((، قولو تعأب= }إف اإلنساف

خلق ىلوعاً إذا مسو الشر جزوعاً وإذا مسو ا٣بّب منوعاً إال ا٤بصلْب الذين ىم على 
صبلهتم دائموف والذين ُب أموا٥بم حق معلـو للسائل واحملرـو والذين يصدقوف بيـو الدين 

والذين ىم لفروجهم والذين ىم من عذاب رهبم مشفقوف إف عذاب رهبم غّب مأموف 
حافظوف{، ... إٔب قولو= }والذين ىم ألماناهتم وعهدىم راعوف والذين ىم بشهاداهتم 
قائموف والذين ىم على صبلهتم ٰبافظوف أولئك ُب جنات مكروموف{، خلق ىلوعاً بِب 
وفطر على الضعف إذا مسو الشر أي أصابو َجزَِع لضعف بنيتو وإذا مسو الرخاء والنعمة 

فهو مانع ٣بّبه قليل اإلنفاؽ ُب مرضات ربو، ٍب استثُب سبحانو من الذين نسب  والسرور



إليهم ىذا ا٣بّب أىل التقى والدين وا٥بدي بقولو= }إال ا٤بصلْب{، أي ا٤بؤمنْب الذين على 
صبلهتم مواظبوف وا٢بق ا٤بعلـو الزكاة للسائل وىو الطالب واحملرـو ا٤بتعفف عن السؤاؿ 

ـو الدين ىو يـو القيامة ومشفقوف أي خائفوف وجلوف إف عذاب رهبم فيحـر لقلة طلبو وي
غّب مأموف نزولو على أىلو. وُب أمإب ا٤برشد عنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم= ))التوحيد ٜبن 

ا١بنة وا٢بمد هلل وفاء شكر كل نعمة وخشية اهلل مفتاح كل حكمة اإلخبلص ِمبلؾ كل 
= ))كذلك إ٭با ٱبشى اهلل من عباده العلماء ((، طاعة ((، وفيها عن علي عليو السبلـ

قاؿ= ))أعلم الناس باهلل أشدىم خشية ((، قولو= }والذين ىم لفروجهم حافظوف{، ال 
ٯبعلوهنا إال ُب ا٤بواضع الٍب أحلها اهلل ٥بم من األزواج وما ملكت أٲباهنم فإهنم ُب ذلك غّب 

متاع بغّب ا٢ببلؿ كاليد وغّبىا ٩با ملومْب أي معاقبْب، فمن ابتغى وراء ذلك من اإلست
يستمتع بو فأولئك ىم العادوف أي ا٤بتجاوزوف ا٢ببلؿ إٔب ا٢براـ، والذين ىم ألماناهتم أي 
ما ائتمنوا عليو من أمر الدنيا والدين وما عوىدوا عليو راعوف حافظوف مودوف، والذين ىم 

 الكتم= }ومن يكتمها فإنو آٍب بشهاداهتم يقيموهنا وال يكتموف، وكفى بقولو تعأب زجراً ُب
 قلبو{، و٧بافظتهم على صبلهتم بأف يؤدوهنا كاملة ُب أوقاهتا ٍب أخرب سبحانو ٗبا

أعد ٤بن كاف على ىذه ا٢باالت وكاف من أىل ىذه الصفات فقاؿ= }أولئك ُب جنات 
 مكرموف{، قاؿ علي عليو السبلـ= ))من كفارات الذنوب العظاـ إغاثة ا٤بلهوؼ والتنفيس

 عن ا٤بكروب ((.
قولو تعأب= }فأما من طغى وآثر ا٢بياة الدنيا فإف ا١بحيم ىي ا٤بأوى وأما من خاؼ مقاـ 

النازعات[، طغى أي ٘باوز  74ربو وهنى النفس عن ا٥بوى فإف ا١بنة ىي ا٤بأوى{ ]آية 
ف ا٢بد ُب ظلم نفسو با٤بعاصي وآثر ا٢بياة الدنيا قدمها على اآلخرة باتباع الشهوات و فإ

ا١بحيم ىي ا٤بأوى أي مأواه ومنزلو و٧بلو قاؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم= ))ىل منكم من 
يريد أف يعطيو اهلل علماً بغّب تعلم؟ ىل منكم من يريد أف يعطيو اهلل ىدى بغّب ىداياه؟ 

ىل منكم من يريد أف يذىب اهلل عنو العمى وٯبعلو بصّباً؟ إال إنو من زىد ُب الدنيا وقصر 



ملو أعطاه اهلل علماً بغّب تعلم وىدى بغّب ىداية، أال وإنو من رغب ُب الدنيا وطاؿ فيها أ
فيها أملو أعمى اهلل قلبو على قدر رغبتو فيها (( وقاؿ علي عليو السبلـ= )طوىب للزاىدين 

ُب الدنيا والراغبْب ُب اآلخرة أولئك الذين اٚبذوا أرض اهلل بساطاً وتراهبا فراشاً وماؤىا 
وجعلوا القرآف شعاراً والدعاء دثاراً وقرضوا الدنيا قرضاً على منهاج ا٤بسيح عليو  طهوراً 

السبلـ(، وُب أمإب ا٤برشد قاؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم= ))ال تزوؿ قدما ابن آدـ من عند 
ربو حٌب يسأؿ عن ٟبس= عن عمره فيما أفناه وشبابو فيما أببله ومالو من أين اكتسبو 

اذا عمل فيما علم ((، وفيها عنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم= ))يؤتى وفيَم أنفقو وم
بصاحب العلم يـو القيامة ُب تابوت من نار مقفل عليو بأقفاؿ من نار فينظر قلمو فيما 

أجراه فإف كاف أجراه ُب طاعة اهلل ورضوانو فك عنو التابوت وإف كاف أجرى بو ُب معصية 
حٌب بارى القلم والئق الدواة ((، وقاؿ علي عليو  اهلل ىوى بو التابوت سبعْب خريفاً 

السبلـ= )يأيها الناس= متاع الدنيا حطاـ مويب فاجتنبوا مرعاه قلعتها أحظى من طمأنينتها 
 وبلغتها أزكى من ثروهتا حكم على مكثريها

بالفاقة وأعْب من غِب عنها بالراحة من راقو زِْبرِْجها اعقبت ناظريو َكَمها ومن استشعر 
شغف هبا مؤلت ضمّبه أشجاناً ٥بن رفص على سويداء قلبو ىم يشغلو وىم ٰبزنو كذلك ال

حٌب يؤخذ بكظمو فيلقى بالفضاء منقطعاً أهبراه ىيناً على اهلل فناؤه وعلى األخواف إلقاؤه 
إ٭با ينظر ا٤بؤمن إٔب الدنيا بعْب اإلعتبار ويقتات منها ببطن اإلضطرار ويسمع فيها بإذف 

اظ إف قيل أثرى قليل أكدى وإف فرح لو بالبقاء حزف لو الفناء ىذا وٓب يأهتم ا٤بقت واإلتع
يـو فيو يبلسوف(. قولو= }وأما من خاؼ مقاـ ربو{، أي موقفو الذي تقـو فيو العباد 
للحساب وهنى النفس األمارة عن ا٥بوى ا٤بردي باتباع الشهوات فإف ا١بنة ىي ا٤بأوى. 

العاصي ُب النار. وُب أمإب ا٤بؤيد باهلل عنو صلى اهلل عليو وا٢باصل= إف ا٤بطيع ُب ا١بنة و 
وآلو وسلم= ))٤با خلق اهلل ا١بنة قاؿ يا جربيل= إذىب فانظر إليها فنظر إليها فقاؿ ال 

يسمع هبا أحد إال دخلها، ٍب حفها با٤بكاره ٍب قاؿ= إذىب فانظر إليها فنظر إليها فقاؿ يا 



ؿ= و٤با خلق اهلل النار قاؿ يا جربيل= اذىب فانظر رب= لقد خشيت أال يدخلها أحد، قا
إليها فقاؿ ال يسمع هبا أحد فيدخلها وحفها بالشهوات ٍب قاؿ إذىب فانظر إليها فنظر 
إليها فقاؿ يا رب وعزتك لقد خشيت أال يبقى أحد إال دخلها ((، وعنو صلى اهلل عليو 

ن أشفق من النار ٥با عن الشهوات وآلو وسلم= ))من اشتاؽ إٔب ا١بنة سارع إٔب ا٣بّبات وم
ومن ترقب ا٤بوت ىانت عليو اللذات ومن زىد ُب الدنيا ىانت عليو ا٤بصيبات ((، وعنو 
صلى اهلل عليو وآلو وسلم= ))يا علي= ما من ىم إال ولو فرج إال ىم أىل النار، وما من 

حها سريعاً وعليك نعيم إال ولو زواؿ إال نعيم أىل ا١بنة فإذا عملت سيئة فاتبعها حسنة ٛب
بصنائع ا٣بّب فإهنا تدفع مصارع الشر ((، قولو تعأب= }والعصر إف اإلنساف لفي خسر إال 
الذين آمنوا وعملوا الصا٢بات وتواصوا با٢بق وتواصوا بالصرب{، والعصر أي الدىر أو آخر 

 النهار أو صبلة العصر لفضلها أقسم اهلل تعأب إف

 ٘بارتو قاؿ تعأب= }إف ا٣باسرين الذين خسروا اإلنساف أي كل مكلف ُب خسر ُب
أنفسهم وأىليهم يـو القيامة أال ذلك ىو ا٣بسراف ا٤ببْب{، وىذه السورة فاجعة وآياهتا 

رايعة حقيق ٥با أف ٙبَبؽ األفئدة بنّباف ا٣بوؼ ا٤بوقدة وأف تصرؼ ا٥بمم إٔب ا٣بلوص من 
حكم سبحانو على الكافة با٣بسارة ا٣بسراف واإلستعانة على ذلك بالرحيم ا٤بناف إذ قد 

والوقوع ُب الشقاوة واستثُب من اتصف بأربع صفات= األؤب ػػ قولو تعأب= }إال الذين 
آمنوا{، وقد قاؿ علي عليو السبلـ= )اإلٲباف على أربع دعائم على الصرب واليقْب والعدؿ 

معرفة بالقلب وإقرار وا١بهاد ...... ا٣برب(، وقد مضى. وقاؿ علي عليو السبلـ= )اإلٲباف 
باللساف وعمل باألركاف(، وروى ُب أمإب ا٤برشد عن النيب صلى اهلل عليو وآلو وسلم مثلو. 

الثانية ػػ قولو= }وعملوا الصا٢بات{، وىي الصلوات ا٣بمس وكل عمل واجب. الثالثة ػػ 
و واتباع  قولو= }وتواصوا با٢بق{، أي باألمر الثابت وىو ا٣بّب كلو من توحيد اهلل وطاعت

كتبو ورسلو وكل ما عد الضبلؿ لقولو تعأب= }فماذا بعد ا٢بق إال الضبلؿ{، الرابعة ػػ قولو 
تعأب= }وتواصوا بالصرب{، عن ا٤بعاصي وعلى الطاعات وعلى ما يبلوه اهلل عباده وعلى ما 



 ابتليوا بو من أذى العباد وعنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم= ))ما حق امرئ مسلم لو شيء
يوصي فيو يبيت ليلتْب إال ووصيتو عنده مكتوبة ((، وقاؿ علي عليو السبلـ= )يا ابن آدـ= 

 كن وصي نفسك واعمل ُب مالك ما تؤثر أف يعمل فيو من بعدؾ(.
ىذا وأنا موصي نفسي وذريٍب وقرابٍب وٝبيع كافة ا٤بؤمنْب وا٤بؤمنات من ُب عصري ومن 

نو ىذا الكتاب وٗبا أوصى بو أمّب ا٤بؤنْب ولده سيوجد من ا١بميع إٔب يـو الدين ٗبا تضم
 ا٢بسن سبط رسوؿ رب العا٤بْب صلوات اهلل عليهم أٝبعْب=

قاؿ عليو السبلـ= )أوصيك بتقوى اهلل أي بِب ولزـو أمره وعمارة قلبك بذكره واإلعتصاـ 
ٕببلو وأي سبب أوثق من سبب بينك وبْب اهلل إف أنت أخذت بو أحيي قلبك با٤بوعظة، 

متو بالزىادة، وقوه باليقْب، ونوره با٢بكمة، وذلِلو بذكر ا٤بوت، وقرره بالفناء وبصره فجائع وأ
الدنيا، وضرره صولة الدىر وفحش تقلب الليإب واألياـ واعرض عليو أخبار ا٤باضْب، وذكره 
ٗبا أصاب من كاف قبلك من األولْب وسر ُب ديارىم وآثارىم فانظر فيما فعلوا وعما انتقلوا 

أين حلوا ونزلوا فإنك ٘بدىم قد انتقلوا عن األحبة وحلوا ديار الغربة وكأنك عن قليل قد و 
صرت كأحدىم، فاصلح مثواؾ وال تبع آخرتك بدنياؾ، ودع القوؿ فيماال تعرؼ وا٣بطاب 

فيما ٓب تكلف، وامسك عن طريق إذا خفت ضبللتو فإف الكف عند حّبة الضبلؿ خّب 
عروؼ تكن من أىلو، وأنكر ا٤بنكر بيدؾ ولسانك، وباين من من ركوب األىواؿ، وأمر با٤ب

فعلو ٔبهدؾ وجاىد ُب اهلل حق جهاده وال تأخذؾ ُب اهلل لومة الئم، وخض الغمرات إٔب 
ا٢بق حيث كاف، وتفقو ُب الدين، وعود نفسك التصرب على ا٤بكروه، ونعم ا٣بلق التصرب، 

ها إٔب كهف حريز ومانع عزيز، واخلص وأ١بئ نفسك ُب األمور كلها إٔب إ٥بك فإنك تلجي
ُب ا٤بسألة لربك فإف بيده العطاء وا٢برماف، واكثر اإلستخارة، وتفهم وصيٍب وال تذىنب 

 عنها صفحاً فإف خّب القوؿ ما نفع.

واعلم= أنو ال خّب ُب علم ال ينفع وال ينتفع بعلم ال ٰبق تعلمو، أي بِب إين ٤با رأيتِب قد 
اد وىناً بادرت بوصيٍب إليك وأوردت خصاالً منا قبل أف يعجل يب بلغت سناً ورأيتِب أزد



أجلي دوف أف أفضي إليك ٗبا ُب نفسي وأف أنقص ُب رأيي كما نقصت ُب جسمي أو 
تستبقِب إليك بعض غلبات ا٥بوى وفًب الدنيا فتكوف كالصعب النفور وإ٭با قلب ا٢بدث  

باألدب قبل أف يقسو قلبك  كاألرض ا٣بالية ما ألقي فيها من شيء قبلتو فبادرتك
ويشتغل لبك لتستقبل ٕبد رأيك من األمر ما قد كفاؾ أىل التجارب بغيتو و٘بربتو فتكوف 
قد كفيت مؤنة الطلب وعوفيت من عبلج التجربة فأتاؾ من ذلك ما قد كنا نأتيو واستباف 

قد لك ما رٗبا أظلم علينا منو، أي بِب= إين وإف ٓب أكن عمرت عمر من كاف قبلي ف
نظرت ُب أعما٥بم وفكرت ُب أخبارىم وسرت ُب آثارىم حٌب عدت كأحدىم بل كأين ٗبا 
انتهى إٕب من أمورىم قد عمرت مع أو٥بم إٔب آخرىم فعرفت صفو ذلك من كدره ونفعو 

من ضره فاستخلصت لك من كل أمر ٬بيلو وتوخيت لك ٝبيلو وصرفت عنك ٦بهولو 
الد الشفيق واٝبعت عليو من أدبك أف يكوف ذلك ورأيت حيث عناين من أمرؾ ما يعِب الو 

وأنت مقبل العمر ومقبل الدىر ذو نية سليمة ونفس صافية، وإف ابتدؤؾ بتعليم كتاب اهلل 
عز وجل وتأويلو وشرائع اإلسبلـ وأحكامو وحبللو وحرامو ال أجاوز ذلك بك إٔب غّبه، 

آرائهم مثل الذي التبس ٍب أشفقت أف يلتبس عليك ما اختلف الناس فيو من أىوائهم و 
عليهم فكاف أحكاـ ذلك على ما كرىت من تنبيهك لو أحب إٕب من إسبلمك إٔب أمر ال 

آمن عليك بو ا٥بلكة ورجوت أف يوفقك اهلل فيو لرشدؾ وإف يهديك لقصدؾ فعهدت 
إليك وصيٍب ىذه. وأعلم= يا بِب أو احب ما أنت آخذ بو إٕب من وصية تقوى الّلو 

ما فرضو الّلو عليك واألخذ ٗبا مضى عليو األولوف من آبائك والصا٢بوف واالقتصار على 
من أىل بيتك فإهنم ٓب يدعوا النظر ألنفسهم كما أنت ناظر وفكروا كما أنت مفكر ٍب 

 ردىم آخر ذلك إٔب األخذ ٗبا عرفوا واإلمساؾ عما ٓب يكلفوا فإف أبت نفسك

ذلك بتفهم وتعلم ال بتورط الشبهات  أف تقبل ذلك دوف أف تعلم كما علموا فليكن طلبك
وعلو ا٣بصومات وابدأ قبل نظرؾ ُب ذلك باإلستعانة بإ٥بك والرغبة إليو ُب توفيقك وترؾ 

كل شائبة أو١بتك ُب شبهة أو أسلمت إٔب ضبللة، فإذا أيقنت أف قد صفاء قلبك 



إف أنت فاخشع وًب رأيك فاجتمع وكاف ٮبك ُب ذلك ٮباً واحداً فانظر فيما فسرت لك و 
ٓب ٯبتمع لك ما ٙبب من نفسك وفراغ نظرؾ وفكرؾ فاعلم أنك إ٭با ٚببط العشو وتورط 

الظلماء وليس طالب الدين من خبط أو خلط واإلمساؾ عن ذلك أمثل، فتفهم يابِب 
 وصيٍب.

واعلم أف مالك ا٤بوت ىو مالك ا٢بياة وأف ا٣بالق ىو ا٤بميت وإف ا٤بفِب ىو ا٤بعيد وإف 
عاُب وإف الدنيا ٓب تكن لتستقر إال على ما جعلها اهلل عليو من النعماء ا٤ببتلي ىو ا٤ب

واإلبتبلء وا١بزاء ُب ا٤بعاد أو ماشاء ٩با ال نعلم فإف أشكل عليك شيء من ذلك فاٞبلو 
على جهالتك بو فإنك أوؿ ما خلقت خلقت جاىبلً ٍب علمت وما أكثر ما ٘بهل من 

ٍب تبصره بعد ذلك، فاعتصم بالذي خلقك  األمر ويتحّب فيو رأيك ويظل فيو بصرؾ
 ورزقك وسواؾ وليكن لو تعبدؾ وإليو رغبتك ومنو شفقتك.

واعلم يا بِب أف أحداً ٓب ينبئ عن اهلل كما أنبأ عنو النيب صلى اهلل عليو وآلو وسلم فأرضى 
بو رائداً وإٔب النجاة قائداً فإين ٓب ألك نصيحة وإنك ٓب يتبلغ ُب النظر لنفسك وإف 

 جتهدت مبلغ نظري لك.ا

واعلم يا بِب أنو لو كاف لربك شريك ألتتك رسلو ولرأيت أثر ملكو وسلطانو ولعرفت 
أفعالو وصفاتو ولكنو إلو واحد كما وصف نفسو ال يضاده ُب ملكو أحد وال يزوؿ أبداً وٓب 

وبيتو يزؿ أوالً قبل األشياء ببل أوليو وآخراً بعد األشياء ببل هناية عظم عن أف تثبت رب
بإحاطة قلب أو بصر، فإذا عرفت ذلك فافعل كما ينبغي ٤بثلك أف يفعلو ُب صغر خطره 

وقلة مقدرتو وكثرة عجزه وعظيم حاجتو إٔب ربو ُب طلب طاعتو والرىبة من عقوبتو والشفقة 
من سخطو فإنو ٓب يأمرؾ إال ٕبسن وٓب ينهك إال عن قبيح. يا بِب= إين قد أنبأتك عن 

وزوا٥با وانتقا٥با وأنبأتك عن اآلخرة وما أعد ألىلها فيها وضربت لك فيهم الدنيا وحا٥با 
األمثاؿ لتعترب هبا وٙبذوا عليها، وإ٭با مثل من خرب الدنيا كمثل قـو سفر نبا هبم منزؿ 
جديب فأموا منزالً خصيباً وجناباً مريعاً فاحتملوا عثاء الطريق وفراؽ الصديق وخشونة 



أتوا سعة دراىم ومنزؿ قرارىم فليس ٯبدوف لشيء من ذلك أ٤باً وال السفر وجشوبة ا٤بطعم لي
يروف نفقة فيو مغرماً وال شيء أحب إليهم ٩با قرهبم من منز٥بم وأدناىم من ٧بلهم، ومثل 

من اغَبهبا كمثل قـو كانوا ٗبنزؿ خصيب فنباهبم إٔب منزؿ جديب فليس شيء أكره إليهم 
فيو إٔب ما يهجموف عليو ويصّبوف إليو يا بِب= إجعل وال أفظع عندىم من مفارقة ما كانوا 

نفسك ميزاناً فيما بينك وبْب غّبؾ فاحبب لغّبؾ ما ٙبب لنفسك واكره لو ما تكره ٥با وال 
تظلم كما ال ٙبب أف تظلم وأحسن كما ٙبب أف ٰبسن إليك واستقبح من نفسك ما 

تقل ماال تعلم وإف قل ما  تستقبح من غّبؾ وارض من الناس ٗبا ترضاه ٥بم من نفسك وال
 تعلم وال تقل ما ال ٙبب أف يقاؿ لك.

واعلم أف اإلعجاب ضد الصواب وآفة األلباب، فاسع ُب كدحك وال تكن خازناً لغّبؾ، 
 وإذا أنت ىديت لقصدؾ فكن أخشع ما تكوف لربك.

واعلم= أف أمامك طريق ذا مسافة بعيدة ومشقة شديدة وأنو ال غُب لك فيو عن حسن 
رتياد قدر ببلغك من الزاد من خفة الظهر فبل ٙبملن على ظهرؾ فوؽ طاقتك فيكوف اإل

ثقل ذلك وباالً عليك، وإذا وجدت من أىل الفاقة من ٰبمل لك زادؾ إٔب يـو القيامة 
فيوافيك بو غداً حيث ٙبتاج إليو فاغتنمو وٞبلو إياه وأكثر من تزويده وأنت قادر عليو 

نم من استقرضك ُب حاؿ غناؾ ليجعل قضاه لك ُب يـو فلعلك تطلبو فبل ٘بده واغت
عسرتك واعلم أف أمامك عقبة كؤود ا٤بخف فيها أحسن حاالً من ا٤بثقل وا٤ببطي عليها 
أقبح حاالً من ا٤بسرع وأف مهبطك هبا ال ٧بالة على جنة أو على نار فارتد لنفسك قبل 

  إٔب الدنيا منصرؼ.نزولك ووطيء ا٤بنزؿ قبل حلولك فليس بعد ا٤بوت مستعتب وال

واعلم= أف الذي بيده خزائن السموات واألرض قد أذف لك ُب الدعاء وتكفل لك 
باإلجابة وأمرؾ أف تسألو ليعطيك وتسَبٞبو لّبٞبك وٓب ٯبعل بينك وبْب من ٰبجبو عنك 
وٓب يلجئك إٔب من يشفع لك إليو وٓب ٲبنعك إف أسأت من التوبة وٓب يعاجلك بالنقمة وٓب 

باإلنابة وٓب يفضحك حيث الفضيحة بك أؤب وٓب يشدد عليك ُب قبوؿ اإلنابة وٓب يعّبؾ 



يناقشك با١برٲبة وٓب يؤسيك من الرٞبة بل جعل نزوعك عن الذنب حسنة وحسب سيئتك 
واحدة وحسب حسنتك عشراً وفتح لك باب ا٤بتاب فإذا ناديتو ٠بع نداؾ وإذا ناجيتو 

ضيت إليو ٕباجتك وابثثتو ذات نفسك وشكوت علم ٪بواؾ ومٌب شئت دعوتو فلباؾ فاف
إليو ٮبومك واستكشفتو كروبك واستعنتو على أمورؾ وسألتو من خزائن رٞبتو ماال يقدر 

على إعطائو غّبه من زيادة األعمار وصحة األبداف وسعة األرزاؽ ٍب جعل ُب يديك 
بواب نعمة مفاتيح خزائنو ٗبا أذف لك فيو من مسألتو فمٌب شئت استفتحت بالدعاء أ

واستمطرت شئآبيب رٞبتو فبل يقنطنك إبطاء إجابتو فإف العطية على قدر النية ورٗبا 
أخرت عنو اإلجابة ليكوف ذلك أعظم ألجر السائل وأجر العطاء اآلمل ورٗبا سألت 

الشيء فبل تؤتاه وأوتيت خّباً منو عاجبلً أو آجبلً أو صرؼ عنك ٤با ىو خّبلك فلرب أمر 
بلؾ دينك لو أوتيتو فلتكن مسائلتك فيما يبقى لك ٝبالو وينفي عنك قد طلبتو فيو ى

 وبالو وا٤باؿ ال يبقى لك وال تبقى لو.

واعلم= أنك إ٭با خلقت لآلخرة ال للدنيا وللفناء ال للبقاء وللموت ال للحياة وإنك ُب 
وال بد منزؿ قلعة ودار بلغة وطريق إٔب اآلخرة وإنك طريد ا٤بوت الذي ال ينجو منو ىاربو 

أنو مدركو فكن منو على حذر أف يدركك وأنت على حاؿ سيئة قد كنت ٙبدث نفسك 
منها بالتوبة فيحوؿ بينك وبْب ذلك، فإذا أنت قد أىلكت نفسك، يا بِب أكثر من ذكر 
ا٤بوت وذكر ما هتجم عليو وتقضى بعد ا٤بوت إليو فاجعلو أمامك كأنك تراه حٌب يأتيك 

لو إزرؾ وال يأتيك بغتة فينهرؾ وإياؾ أف تغَب ٗبا ترى من وقد أخذت منو حذرؾ وشددت 
أخبلد أىل الدنيا إليها وتكالبهم عليها فقد نبأؾ اهلل عنها ونعتت ىي لك نفسها 

وتكشفت لك عن مساويها واذكر اآلخرة وما فيها من النعيم ا٤بقيم والعذاب األليم فإف 
فإ٭با أىلها كبلب عاوية وسباع ضارية  ذلك يزىدؾ ُب الدنيا ويصغرىا عندؾ فبل تركن إليها

يهر بعضها بعضاً ويأكل عزيزىا ذليلها ويقهر كبّبىا صغّبىا نعم معقلة وأخرى مهملة قد 
أظلت عقو٥با وركبت ٦بهو٥با سروح عاىة بوادَوْعٍث ليس ٥با راع يقيمها وال مقيم يسيمها 



تاىوا ُب حّبهتا وغرقوا سلكت هبم الدنيا طريق العمى وأخذت بأبصارىم عن منار ا٥بدى ف
ُب نعمتها واٚبذوىا رباً فلعبت هبم ولعبوا هبا ونسوا ما وراءىا رويداً يسفر الظبلـ كأف قد 

 وردت إال ضعاف يوشك من أسرع أف يلحق.

واعلم= أف من كانت مطيتو الليل والنهار فإنو يسار بو وإف كاف واقفاً ويقطع ا٤بسافة وإف  
يقيناً أنك لن تبلغ أملك وأف اهلل تعأب قد أذف ُب خراب الدنيا كاف مقيماً َواِدعاً فاعلم 

وعمارة اآلخرة فإف زىدت فيما زىدتك فيو ورغبت فيما رغبتك فيو فأىل ذلك أنت وإف  
كنت غّب قابل نصحي فاعلم يقيناً أنك لن تبلغ أملك ولن تعدو أجلك وأنك ُب سبيل 

إنو رب طلب جر إٔب َحَرٍب فليس  من كاف قبلك فخفض ُب الطلب وأٝبل ُب ا٤بكتسب ف
كل طالب ٗبرزوؽ وال كل ٦بمل ٗبحروز وأكـر نفسك عن كل دنية وإف ساقتك إٔب 

الرغائب فإنك لن تعتاض ٗبا تبذؿ من نفسك عوضاً وال تكن عبد غّبؾ وقد جعلك اهلل 
حراً وما خّب خّب ال يوجد إال بشر ويسر ال يتأتى إال بعسر وإياؾ أف توجف بك مطايا 

لطمع فتوردؾ مناىل ا٥بلك وإف استطعت أف ال يكوف بينك وبْب اهلل ذو نعمة فافعل ا
فإنك مدرؾ قسمك وآخذ سهمك وإف اليسّب من اهلل سبحانو أعظم وأكـر من الكثّب من 

 خلقو وإف كاف كل منو.

واعلم= أنك لست بائعاً شيئاً من دينك وعرضك بثمن وإف جل إال كنت مغبوناً وا٤بغبوف 
نصيبو من اهلل، خذ من الدنيا ما أتاؾ وتوؿ عما تؤب عنك وإف أنت ٓب تفعل  من غنب

فاٝبل ُب الطلب وإياؾ ومقاربة من ترىبة على دينك وعرضك تباعد من السلطاف ا١بائر 
وال تأمن خدع الشيطاف فتقوؿ مٌب أنكرت أو علمت أو تشفعت أجرت فإنو ىكذا ىلك 

ا٤بعاد ولو ٠بعت أحدىم يبيع آخرتو بدنياه ٓب يَفعل من كاف قبلكم إف أىل القيلة أيقنوا ب
وٓب تطب بذلك نفساً ٍب قد ٱبتلو الشيطاف ٖبدعو ومكره حٌب يورطو ُب ىلكتو بغرض من 

الدنيا يسّب حقّب وينقلو من شيء إٔب شيء حٌب يؤيسو من رٞبة اهلل تعأب فيجد الراحة 
ب الدنيا وقرب السبلطْب وخالتك إٔب ما ٱبالف اإلسبلـ وأحكامو فإف أَبْت نفسك إال ح



عما فيو رشدؾ فأملك عليك لسانك فإنو ال بَِقّيو للملوؾ عند الغضب وال تسأؿ عن 
أخبارىم وال تنطق باسرارىم وال تدخل فيما بينهم وُب الصمت سبلمة من الندامة 

وتبلفيك فيما فرط من صمتك أيسر من إدراؾ ما فات من نطقك واحفظ ما ُب الوعاء 
لوكاء وحفظ ما ُب يديك أحب إليك من طلب ما ُب يد غّبؾ وال ٙبدثن إال عن بشد ا

ثقة فتكوف كذاباً والكذب ذؿ وحسن التدبّب مع الكفاؼ أكفالك من الكثّب مع 
اإلسراؼ ومرارة اليأس خّب من الطلب إٔب لئاـ الناس والعفة مع ا٢برفة خّب من الغناء مع 

ما يضره من أكثر أىجر ومن تفكر أبصر خّب حظ الفجور وا٤برء أحفظ لسره ورب ساع في
ا٤برء قرين صاّب قارف أىل ا٣بّب تكن منهم وباين أىل الشر تنب عنهم ال يغلنب عليك سوء 

الظن بئس الطعاـ ا٢براـ وظلم الضعيف أفحش الظلم، الفاحشة كا٠بها، التصرب على 
كاف الرفق خرقاً كاف ا٣برؽ ا٤بكروه يعصم القلب، ورٗبا كاف الدواء داء والداء دواء، إذا  

رفقاً، سوؼ يأتيك ما قدر لك، رب يسّب أ٭بى من كثّب، ساىل الدىر ما ذؿ لك قعوده 
رٗبا نصح غّب الناصح، وغش ا٤بستنصح، إياؾ واإلتكاؿ على ا٤بُب فإهنا بضائع النوكاء، وُب 

 تركها خّب الدنيا واألخرى، َذؾِّ قلبك باألدب كما

، وصحبة يذكى النار با٢بطب، ال  تكن كحاطب الليل، وغثاء السيل، كفر النعمة لـو
، العقل حفظ التجارب، وخّب ما جربت ما وعظك، بادر الفرصة قبل أف  ا١باىل شـؤ

، سبب ا٢برماف التواين ليس كل طالب يصيب، وال كل غائب  تكوف غصة، من ا٢بـز العـز
اقبة، رب أديب مفرط، يؤب، من الفساد إضاعة الزاد، وىو مفسدة للمعاد، لكل أمرء ع

رب ساع مضيع، التاجر ٨باطر، ال خّب ُب معْب مهْب، وال ُب صديق ضنْب، ال تبيًب ُب 
أمر على غرور، من حلم ساد، ومن تفقو ازداد، لقاء أىل ا٣بّبات عمارة القلوب، إياؾ أف 
٘بمح بك مطية اللجاج، إف فارقت سيئة فعجل ٥با توبة، ال ٚبن من أئتمنك وإف خانك، 
وال تذع سره وإف أذاع سرؾ، ال تستوثق بثقة رجاء، ال ٚباطرف بشيء رجاء أكثر منو، جد 

بالفضل وأحسن البذؿ، قل للناس حسناً، قل ما تسلم ٩بن تسرعت إليو، أو تندـ إف 



تفضلت عليو، من الكـر الوفاء بالذمم، الصدود آية ا٤بقت، اإلنقباض ٯبلب العدواة 
العلل آية ا٤بلل، من الكـر صلة الرحم، والتجِب وجو القطيعة، وا٣بلطة تورث احملبة، كثرة 

أٞبل نفسك ُب أخيك عند صرمو على الصلة، وعند صدوده على اللطف وا٤بقاربة، وعند 
ٝبوده على البذؿ، وعند تباعده على الدنو، وعند شدتو على اللْب، وعند جرمو على 

ؾ أف تضع ذلك ُب غّب موضعو، أو العذر، حٌب كأنك لو عبد، وكأنو ذو نعمة عليك، وإيا
أف تفعلو ُب غّب أىلو، ال تتخذف عد وصديقك صديقاً فتعادى صديقك، وال تعمل 

با٣بديعة فإهنا خلق اللئاـ، وا٧بض أخاؾ النصيحة حسنة كانت أو قبيحة، ال تصحنب 
بعث اإلخواف باإلدىاف صاحبهم بالتذكّب عند الزلة، وا٧بضهم ا٤بودة عند ا٥ببة، كم أخ ثقة 

العتق ٖبفة ساعد أخاؾ على كل حاؿ، وزؿ معو على ا٢بق حيث زاؿ، جد على عدوؾ 
بالفضل، فتسخّب العدو باإلحساف إليو أحلى من الظفرين بصر صديقك و٘برع الغيظ فإين 
ٓب أَر جرعة أحلى منها عاقبة وال ألذ مغبة ِلْن ٤بن غالظك فإنو يوشك أف يلْب لك، تفضل 

 ظفرين، وإف أردت قطيعة أخيك فاستبق لو منعلى عدوؾ فإنو أحد ال

نفسك بقية ترجع إليها، أف بدا لك يوماً ما، من ظن بك خّباً فصدؽ ظنو، ما أقبح 
القطيعة بعد الصلة، وا١بفاء بعد اإلحساف، والعداوة بعد ا٤بودة، وال تضيع حق أخيك 

اتكاالً على ما بينو وبينك، فإنو ليس بأخ لك من أضعت حقو، ال ترغنب فيمن زىد فيك، 
بك، ال يكوف أخيك أقوى على قطيعتك منك على ال يكوف أىلك أشقى الناس 

مواصلتو، وال على اإلساءة أقوى منك على اإلحساف، وال على البخل أقوى منك على 
ا١بود، وال على التقصّب أقوى منك على التفضل، وليس جزاء من سرؾ أف تسوؤه، ال 

بو ورزؽ يكربف عليك ظلم من ظلم فإ٭با سعى ُب مضرتو ونفعك، الرزؽ رزقاف رزؽ تطل
يطلبك وإف أنت ٓب تأتو يأتك، والزماف يوماف يـو لك ويـو عليك، فما كاف لك أتاؾ على 
ضعفك وما كاف عليك ٓب تقدر على دفعو بقوتك، ما أقبح ا٣بضوع عند ا٢باجة، وا١بفاء 
عند الغُب، ما أقبح ا٤بعصية عند من ٓب يزؿ بره عندؾ، إ٭با لك من دنياؾ ما أصلحت ما 



إف كنت جازعاً على ما ينفلت من يدؾ فاجزع على كل مآب يصل إليك، بو مثواؾ، و 
استدلل على مآب يكن ٗبا قد كاف فإف األمور أشباه، ال تكوف ٩بن ال ينتفع با٤بوعظة إال 

إذا بالغت ُب إيبلمو، فإف العاقل يتعظ باألدب، والبهائم ال تتعظ إال بالضرب، اعرؼ حق 
عاً، استعد للموت واطرح واردات ا٥بمـو بعزائم الصرب، من عرفو لك، رفيعاً كاف أو وضي

وحسن اليقْب، من تعدى ا٢بق ضاؽ مذىبو، من اقتصر على قدره كاف أبقى لو، أوثق 
سبب ما بْب اهلل وبينك، ليس كل عورة تظهر، وال كل فرصة تصاب، رٗبا أخطأ البصّب 

يعة ا١باىل تعدؿ قصده، وأصاب األعمى رشده، أخر الشر فإنك إف شئت تعجلتو، قط
صلة العاقل، نعم حظ ا٤برء القنوع، شر أخبلؽ ا٤برء ا٢بسد، ُب القنوط التفريط، الشح 
ٯبلب ا٤ببلمة، الصديق من صدؽ غيبو، ا٥بوى شريك العمى، من التوفيق الوقوؼ عند 
ا٢بّبة، طارد ا٥بم اليقْب، رب بعيد أقرب من قريب، الغريب من ليس لو حبيب، أوثق 

 ى، من اعتبك فهو منك، من ٓب يبالك فهو عدوؾ، قطيعة ا١باىل مصلحة،العرى التقو 

، ا٤بخافة شر ٢باؼ، ال خّب ُب لذة تعقب ندماً، العاقل من وعظتو  بر الوالدين كـر
التجارب، رسولك ترٝباف عقلك، وليس مع اإلختبلؼ ائتبلؼ، ينيب عن كل أمر دخيلتو، 

الزماف خانو، من تعظم عليو ىانو،  رب باحث عن حتفو، رب ىازؿ عاد جداً، من أمن
ليس كل من رمى أصاب، إذا تغّب السلطاف تغّب الزماف، خّب اىلك من كفاؾ اعتذر من 

اجتهد، رأس الدين صحة اليقْب، ٛباـ اإلخبلص ٘بنب ا٤بعاصي، خّب ا٤بقاؿ ما صدقتو 
ريق، وا١بار الفعاؿ، السبلمة مع اإلستقامة، الدعاء مفتاح الرٞبة، سل عن الرفيق قبل الط

قبل الطريق، وا١بار قبل الدار، احتمل ٩بن أدؿ عليك، واقبل عذر من اعتذر إليك، أطع 
أخاؾ وإف عصاؾ، خذ العفو من الناس، إياؾ أف تذكر من الكبلـ قذراً، وإف تكوف 

مضحكاً، وإف حكيت ذلك عن غّبؾ، عود نفسك السماح، ٚبّب من كل خلق أحسنو، 
شاورة النساء فإف رأيهن إٔب أفن وعزمهن إٔب وىن، اكفف فإف ا٣بّب عادة، إياؾ وم

أبصارىن ٕبجابك، إياىن فشدة ا٢بجاب خّب من اإلرتياب وليس خروجهن باضر من 



دخوؿ من ال تأمنو عليهن فإف استطعت أف ال يعرفن غّبؾ فافعل وال ٛبلك ا٤برأة من أمرىا 
كرامتها نفسها وال تطمعها إف ما جاوز نفسها ا٤برأة رٰبانة وليست بقهرمانة وال تعد ب

تشفع لغّبىا إياؾ والتغاير ُب غّب موضع غّبة فاف ذلك يدعو الصحيحة إٔب السقم والربية 
إٔب الريب أقلل الغضب وال تكثر العتاب ُب غّب ذنب أحسن للمماليك األدب وأحسن 

صاص العفو عنهم إذا أجرموا مع العذؿ فإنو أشد من الضرب ٤بن كاف لو قلب وخفف الف
حْب ال مناص واجعل لكل أمرء منهم عمبلً يأخذ بو فإنو أحرى أال يتواكلوا ُب خدمتك 
أكـر عشّبتك فإهنم جناحك الذي تطّب وأصلك الذي إليو تصّب فإنك هبم تصوؿ وهبم 

تطوؿ وىم العدة عند الشدة أكـر كرٲبهم وعد سقيمهم وأشركهم ُب أمرؾ وأمرىم واستعن 
 و أكـر معْب(، انتهى.باهلل على أمرؾ كلو فإن

ونسأؿ اهلل العظيم أف يصلي على ٧بمد وآلو وأف يغفر لنا وإلخواننا الذين سبقونا باإلٲباف 
 وأف ال ٯبعل ُب قلوبنا غبلً للذين آمنوا.

وا٢بمد هلل رب العا٤بْب وصلى جل وعبل على خاًب النبيْب وعلى آلو األكرمْب وعلى 
 ٤بقربْب.األنبياء وا٤برسلْب وعلى ا٤ببلئكة ا

قاؿ ُب األـ= انتهى تلخيص ىذا بعد صبلة ا١بمعة لعلو ثالث وعشرين شهر اهلل احملـر سنة 
سبع عشرة وثبلث مائة وألف ىجرية، وكاف ابتداء تأليف األنوار يـو الغدير يـو ا١بمعة 
سنة ستة عشرة وثبلث مائة وألف ىجرية وا٢بمد هلل رب العا٤بْب وصلى اهلل على ٧بمد 

 آلو األكرمْب آمْب وال حؤب وال قوة إال باهلل العلي العظيم.األمْب و 
 ًب ٕبمد اهلل

   

 


